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Abstrakt
Pojem centrované  postavení  v  kloubu  je  zatím  chápán  především v  biomechanických 

souvislostech. Možný neurofyziologický pohled nabízí tato práce, která zkoumá vliv centrovaného 

a decentrovaného postavení na práh tlakové citlivosti  (PPT) tří  svalů (m.  temporalis,  m. tibialis 

anterior, m. interosseus dorsalis I) v polohách vsedě a vleže u zdravých dobrovolníků. U 49 lidí (21 

žen, 28 mužů) jsme změřili PPT celkem ve čtyřech polohách, pořadí poloh bylo randomizováno. 

Signifikantně vyšší PPT v centrované poloze jsme zaznamenali u všech tří svalů (p=0,001; 0,0016; 

0,00009). Procentuálně vyjádřená změna PPT je srovnatelná s částí  studií  využívajících léčebné 

techniky  (mobilizace,  manipulace,  cvičení).  Neprokázali  jsme  vliv  vyšší  posturální  polohy  těla 

(sedu vs. lehu) na PPT. V centrovaném postavení je vyšší PPT svalů u zdravých mladých jedinců 

oproti  postavení  decentrovanému.  Tento  nově  potvrzený  fakt  otvírá  nové  možnosti  uchopení 

klíčového pojmu fyzioterapie „centrované postavení“.

Klíčová slova
Nocicepce; tlakový práh bolesti; svalový spoušťový bod; centrované postavení; Brüggerův 

sed;

Abstract
The term „joint centration“ is recently perceived primarily in its biomechanical context. 

This paper suggests a possible neurophysiological point of view and examines the effect of centered 

or decentered position on pressure pain treshold (PPT) of three muscles (m. temporalis, m. tibialis 

anterior, m. interosseus dorsalis I) in sitting and lying position, researched on healthy volunteers. 

PPT was  measured  in  four  randomly  ordered  positions  with  49  people  (21  women,  28  men). 

Significantly higher PPT was detected in all three muscles (p=0,001; 0,0016; 0,00009). In percent 

the PPT change resembles some of studies working with therapeutical techniques (mobilization, 

joint manipulation, exercise). Influence of higher postural position (sitting compared to lying down) 

on  PPT  was  not  proved.  Cenetered  joint  position  increases  the  PPT  of  healthy  young  adults 

compared to decentered position. This newly proved fact opens further possibilities of conceiving 

the key physiotherapeutical notion of „joint centration“.

Keywords
Nociception;  pressure  pain  threshold,  myofascial  trigger  point,  joint  centration,  Alois 

Brügger
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SEZNAM ZKRATEK

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorders (hyperaktivita s poruchou pozornosti) 

AMH (A- fiber mechano-heat-sensitive nociceptors)

AO atlanto-okcipitální

ATMR artrotendomyotická (-muskulární) reakce

BMI body mass index

CI interval spolehlivosti (confidence interval)

CL ncl. centralis lateralis

CMH (C-fiber mechano-heat-sensitive nociceptors)

CNS centrální nervový systém

IASP Internatiopnal  Association  for  the  Study  of  Pain  (mezinárodní  asociace  pro 
studium bolesti)

INT m. interosseus dorsalis I

MDvc ventrokaudální část ncl. mediodorsalis

MIA mechanically  insenzitive  afferents  (nově  receptory  s velmi  vysokým 
mechanickým prahem dráždivosti

MSA mechanically senzitive afferents

MT měkké techniky

MTrP myofascial trigger point (svalový spoušťový bod)

n počet

nlc. nucleus

NSB nociceptivní  somatomotorický  blokující  efekt  (Der  nozizeptive 
somatomotorishce Blockierungseffekt)

PAG periaqueductal gray – periakveduktální šeď ve středním mozku

pF ncl. parafascicularis

PPT pressure pain threshold (tlakový práh bolesti)

proc. processus

RVM rostro ventromedial medulla

SD směrodatná odchylka (standard deviation)

SG substantia gelatinosa

SMT spinal manipulative therapy



T buňky převodní buňky (transmission cells)

TEMP m. temporalis

TIB m. tibialis anterior

tr. tractus

VAS vizuální analogová škála (visual analogue scale)

VB vebtrobazální komplex talamu (též VBK)

VL ncl. ventralis lateralis

VPI ncl. ventroposteoinferior

VPL nlc. ventroposterolateralis

VPM nlc. ventroposteromedialis

VMpo posteriorní část ncl. ventromedialis

WHO World Health Organization (světová zdravotnická organizace)



ÚVOD

Centrované postavení v kloubu (nebo také funkční centrace) je klíčovým pojmem současné 

české fyzioterapeutické školy.  V centrovaných polohách cvičíme,  polohujeme do nich pacienty, 

snažíme se je zanést do běžných denních činností. S trochou nadsázky můžeme říct, že se bez slova 

"centrace"  neobejde  žádná  současná  fyzioterapeutická  debata.  Decentrace  je  chápána  jako 

nevýhodné (zátěžové) nastavení kloubních ploch, které doprovází vadné držení těla a predisponuje 

ke vzniku funkčních poruch, které mj. vyvolávají bolest a dříve či později mohou vést k poruchám 

strukturálním.

Různé definice kloubní centrace, kterou zmiňoval prof. Vojta při popisu polohy v kloubech 

v rámci vývojové kineziologie a reflexní lokomoce, akcentují především biomechanické souvislosti 

(maximální  rozložení  tlaku na  kloubních  plochách,  maximální  kontakt  kloubních  ploch,  ideální 

statické zatížení, atd.). Taková tvrzení se ovšem těžko objektivizují a tak jsme odkázáni "jen" na 

klinické úvahy a nepřímé důkazy. Tato práce se snaží nabídnout možný neurofyziologický pohled 

na tuto problematiku a pokusit se jen doložit objektivní metodou klinického výzkumu.

Švýcarský neurolog a psychiatr Alois Brügger zkoumal mj. vztahy držení těla a nocicepce. 

Na základě klinických experimentů tvrdil, že v určitých statických polohách těla dochází k zesílení 

nociceptivní  aktivity.  Když  aktivita  dosáhne  určité  intenzity  vyvolá  tzv.  nociceptivní 

somatomotorický  blokující  efekt  (provázený  tendomyózami),  ve  kterém je  bolest  chápána  jako 

ochranný mechanismus před přetížením či poškozením struktur pohybového aparátu.

Slavná  vrátková  teorie  bolesti  formulovaná  kanadským  psychologem  Ronaldem 

Melzackem a anglickým neurofyziologem Patrickem D. Wallem předpokládá, že je bolest na úrovni 

míchy modulována jak aferentními vzruchy silných "nenociceptivních" vláken, tak descendentními 

drahami z CNS. Ačkoliv byla samotná vrátková teorie pozdějšími pracemi zpochybňována, byla 

vždy zásadní inspirací pro výzkum bolesti a nocicepce. Samotní Melzack s Wallem předpokládali, 

že modulace probíhá i na vyšších etážích CNS. 

Měření  prahu  tlakové  bolesti  (PPT)  je  jednou  z  objektivizačních  metod  jak  měřit 

subjektivní bolestivý vjem. V jednoduché metodice se postupně zvyšuje tlak na danou tkáň až do 

momentu, kdy začne vyšetřovaný pociťovat tento tlak jako bolestivý. V metodice naší práce jsme se 

snažili odstranit všechny jiné možné faktory ovlivňující bolest tak, abychom mohli cíleně zkoumat 

vliv centrované a decentrované polohy na subjektivní vjem bolesti.

10



Rozdíl mezi centrovaným a decentrovaným postavením spatřujeme především v tom, že v 

decentraci  jsou  tahové  síly  na  kloubní  pouzdro  a  vazy jednoznačně  větší  než  při  centrovaném 

postavení. Jelikož nociceptory jsou umístěny převážně ve vazivových tkáních a reagují především 

na tah, předpokládáme v decentrovaném postavení vyšší hladinu nocicepce a s ní související nižší 

PPT (pocit bolesti při nižším tlaku na tkáň). Navíc jsme vybrali takové svaly na měření, abychom 

mohli diskutovat o možných místech nociceptivní modulace od periferie po různé etáže CNS.
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1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 NOCICEPCE A BOLEST

„Bolest  je  nepříjemná  senzorická  a emocionální  zkušenost,  spojená  s aktuálním  nebo 

potenciálním poškozením tkání,  nebo je popisována výrazy takového poškození… Bolest  je vždy  

subjektivní“ (Definice IASP – mezinárodní asociace pro studium bolesti, kterou přijala i WHO – 

světová zdravotnická organizace in Rokyta,  2006, s. 77) Schopnost zaregistrovat přítomnost nebo 

hrozbu zranění označují Meyer, Ringkamp, Campbel & Srinivasa (2006, s. 3) za jednu z vitálních 

funkcí nervového systému. Definice bolesti zformulovaná českým chirurgem Arnoldem Jiráskem 

z roku 1937 akcentuje různé faktory, které bolesti ovlivňují: „Bolest je nepříjemný pocit vzbuzený  

zevním  násilím  nebo  poruchou  anatomické  funkce  a fyziologické  povahy  tkání  a ústrojí.  Jeho 

intenzitu a barvu určuje ráz podnětu, nervové zásobení postiženého území, stav ústřední nervové  

soustavy,  vrozená  povaha  a v tu  chvíli  vytvořená  humorální  'nálada  postiženého'“ (Jirásek  in 

Rokyta, 2006, s. 20).

Bolest je subjektivní vjem, na jehož velikosti se podílí mnoho faktorů. Následující kapitoly 

si kladou za cíl rozebrat postupně dráhy bolesti od periferních nociceptorů přes jejich zpracování na 

jednotlivých etážích centrálního nervového systému (CNS) až k výslednému subjektivnímu vjemu 

s důrazem  na  možnosti  modulace  bolesti  pomocí  dalších  senzorických  vstupů.  Text  se  bude 

primárně zabývat bolestí jako symptomem s důrazem na mechanické bolestivé stimuly. Bolesti jako 

samostatnému syndromu se tato práce nevěnuje. 

1.1.1 PERIFERNÍ MECHANISMY BOLESTI

Centrální  nervový  systém  dostává  informace  o vnitřním  a zevním  prostředí  pomocí 

senzorických receptorů, které převádějí různé formy energie na akční potenciály neuronů (Ganong, 

2005, s. 121).

Nociceptory  jsou  mezinárodní  asociací  pro  studium  bolesti  (IASP)  definované  jako 

receptory primárně zaměřené na škodlivé podněty nebo podněty, které se škodlivými mohou stát 

budou-li  trvat  dlouho.  Vlachová  a Vyklický  (2006,  s. 42)  upřesňují  na  základě  definice  J. D. 

Loesera nociceptor jako  „primární aferentní neuron se specifickým nervovým zakončením, který  

umožňuje odlišit potenciálně poškozující podnět (tepelný,  chemický, mechanický) od neškodného  

a jež dokáže tuto informaci zpracovat a dále předat do centrálního nervového systému“. Meyer et 

al. (2006, s. 3) nazývají „podnět“ formou energie (tepelná, mechanická a chemická) a doplňují, že 

nociceptor  předává i informaci  o lokalizaci  a intenzitě  podnětu.  Rokyta  (2006, s. 46) doporučuje 
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využívat  slovo „nocisenzory“  („senzor“  jako slovo bližší  neurofyziologickému procesu)  a slovo 

„receptor“ rezervuje pro chemické procesy na buněčné membráně. Ganong (2005, s. 125) zařazuje 

nociceptory (vedle svalových vřetének, sinus caroticus, chladových receptorů aj.) mezi tzv. tonické 

receptory s velmi pomalou a neúplnou adaptací.

Zatímco  Ganong  (2005,  s. 146)  přisuzuje  roli  receptorů  bolesti  jen  volným nervovým 

zakončením, Rokyta (2006, s. 46) rozlišuje tři typy nocisenzorů:

1. Vysokoprahové mechanoreceptory, které za normálních okolností vnímají senzorické čití. 

Patří mezi ně Vater-Paciniho tělíska (tah, tlak,  vibrace),  Merckelovy disky (dotyk a tlak) 

a Meissnerova  tělíska  pro  taktilní  čití  (dotyk,  tlak).  Receptory  s velmi  vysokým 

mechanickým prahem dráždivosti  (tlak nad 600 kPa) jsou dle  Meyera et  al.  (2006, s. 4) 

obsaženy až v 30 % Aδ a C-vláken.

2. Polymodální receptory jsou definované jako takové, které které reagují  na mechanické, 

tepelné i chemické podněty (Meyer et al., 2006, s. 4). Ruffiniho tělíska (senzory pro tah, tlak 

a teplo, které je možné za extrémních teplot  vnímat jako bolest) a Krauskeho tělíska (pro 

bolest, tlak a chlad). Proprioceptory jsou Ruffiniho tělíska, Vater-Paciniho tělíska a Golgiho 

šlachové receptory.

3. Volná nervová zakončení, která jsou obsazena receptory bolesti. Za normálních okolností 

nereagují,  jsou  tzv.  mlčící  (silent  receptors–  vlastní  nocisenzory).  Za  silent  nociceptors 

označují Meyer et al. (2006, s. 4) tzv. MIA (mechanically insenzitive afferents), které ovšem 

nověji  nazývají  jako receptory s „velmi vysokým mechanickým prahem dráždivosti“ (viz 

výše.  Nemyelinizovaná  zakončení  jsou  zdrojem  generátorového  potenciálu  (převod 

mechanické energie na elektrickou – o jejíž velikosti rozhoduje intenzita podnětu (Ganong, 

2005, 124).

Meyer et al. (2006, s. 3) navrhují rozdělovat nociceptory na základě čtyř kritérií:

1. dle míry myelinizace a s ní související rychlostí vedení. 

2. dle modality stimulace,  která vyvolá reakci (tepelná,  chemická,  mechanická,  plus jejich 

kombinace). 

3. dle charakteru reakce (v závislosti na výši prahu dráždění). Ganong, 2005, s. 121) používá 

termín „adekvátní podnět“ definovaný jako „zvláštní forma energie, na kterou je receptor  

nejcitlivější.  Silnější  podněty  aktivují  i receptory  s vyšším  prahem dráždivosti“ (Ganong 

2005, s. 126).

4. dle odlišnosti chemických markerů (závisí na receptorech na membráně). V souvislostech 

této práce zmiňme jen „mechanicky aktivované iontové kanály na primárních nociceptorech, 
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jejichž existence byla dle Vlachové a Vyklického (2006, s. 51) „přesvědčivě prokázána na 

základě  analýzy  vlastností  membránových  proudů  vyvolaných  působením  mírného  tlaku  

aplikovaného na membránu neuronů (20-100 mmHg, tj. 2,6-13,3 kPa – pozn. autora), nebo 

zvýšením osmotického tlaku (větší než 320 mOsm)“ a dodávají, že tyto kanály jsou nejméně 

prozkoumaným typem primární nocicepce. (viz také Julius, McClaskey, 2006, s. 38).

Jednotlivá kritéria se u různých receptorů různě kombinují, jak dokládá již Melzack (1973, 

s. 63): „Mezi receptorovými jednotkami existuje překvapivý stupeň specializace. Receptivní pole se  

liší  velikostí  a tvarem,  některá  jsou  vysoce  citlivá  v úzkém  rozsahu  jednoho  nebo  dvou  typů  

podráždění (jako je tlak a teplota), různě rychle se adaptují atd.“ (Melzack, 1973, s. 63).

Z periferie  se informace o intenzitě  daného podnětu přenášejí  do CNS dvěma způsoby: 

„změnami  frekvence  akčních  potenciálů  vznikajících  v daném  receptoru  a změnami  počtu  

aktivovaných receptorů… Pro jakoukoliv smyslovou modalitu je vztah mezi počitkem a intenzitou  

podnětu primárně určován vlastnostmi periferních receptorů“ (Ganong, 2005, s. 126). Jinak je to u 

kvality vnímání. Ganong (2005, s. 144) tvrdí, že  „zvýšení intenzity stimulace smyslových orgánů  

má velmi malý (pokud vůbec nějaký) vliv na kvalitu vyvolaného počitku“.

Klasická  neurofyziologie  rozděluje  dva  typy  vláken,  které  vedou  do  CNS  bolestivé 

vzruchy. Slabě myelinizovaná Aδ vlákna (rychlost vedení 12-30 m/s) a nemyelinizovaná C-vlákna 

(0,5 –  3 m/s)  končí  obě v zadních  míšních  rozích  (Ganong,  2005,  s. 146;  Melzack  1973,  s. 68; 

Latash, 2008, s. 263; Ambler2006, s. 31). Julius a McCleskey (2006, s. 36) navíc na základě studie 

Djouri  a Lawson  (2004)  dodávají,  že  20%  silně  myelinizovaných  vláken  typu  Aα  a Aβ  jsou 

nociceptivní. Ty se obyčejně citují (Ganong, 2005, s. 62) jako vlákna vedoucí dotyk a tlak, nebo 

proprioceptivní  vzruchy.  Vlachová  a Vyklický  (2006,  s. 44)  kombinují  výše  zmíněná  kritéria 

a rozlišují 11 podtypů aferentních nociceptivních neuronů:„Aβ, Aδ a C mechanoceptory s vysokým 

aktivačním prahem, Aδ a C polymodální  nociceptory,  Aδ a C mechanicky  a teplotně aktivované  

nociceptory, teplotou aktivované a chemicky aktivované C neurony. Zvláštní skupinou jsou mlčící  

neurony typu Aδ a C, které jsou aktivovány jen v přítomnosti senzitizujícich mediátorů“.

Z uvedeného  je  zřejmé,  že  se  funkce  jednotlivých  periferních  nociceptorů  překrývají 

a doplňují.  V následujícím  textu  se,  s vědomím  jistého  zjednodušení,  izolovaně  věnujeme 

mechanickým stimulům, které jsou pro tuto práci zásadní.

1.1.1.1 Kůže – mechanosenzitivní nociceptory

„Existují  čtyři kožní smysly: dotyk – tlak (tlak je trvalý dotyk),  chlad, teplo a bolest.  “ 

(Ganong, 2005, s. 122). Nociceptory mohou být aktivovány „mechanickým tlakem jako výsledkem 

přímého tlaku, deformace tkáně, nebo změn osmolarity“ (Julius, McClaskey, 2006, s. 38).
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Meyer  et  al.  (2006,  s. 11)  tvrdí,  že  na  mechanický tlak  reagují  jak A,  tak C aferentní 

vlákna, větší odpověď je na začátku stimulu, pak postupně klesá. A- vlákna odpovídají za ostrou 

ohraničenou bolest, mají krátký reakční čas, C – vlákna odpovídají na déletrvající stimul, obzvláště 

ta ze skupiny MIA, A-vlákna jsou ve svých odpovědích silnější a přesněji diferencované než C-

-vlákna. (Meyer et al., 2006, s. 6, 11 a 12). Opakování stimulů vede ke zvýraznění únavy receptorů, 

A-vlákna se z vyčerpání zotaví rychleji (za 60 sekund) než C vlákna (150 sekund) (Slugg et al. in 

Meyer et al., 2006, s. 11).

S odkazem na Dubner et al., 1977 a Treede et al. (1998) rozdělují Meyer et al. (2006, s. 6) 

A-vlákna na dva typy. Typ I má rychlost vedení od 25-50 m/s a odpovídá tak vláknům Aβ a Aδ 

z nichž  naprostá  většina  je  MSA a nalézáme  je  v chlupaté  i lysé  kůže,  zatímco  typ  II  je  MIA, 

rychlostí 15 m/s se zařazuje mezi Aδ a nacházejí se pouze v chlupaté kůži. Oba typy se dále liší 

i v reakcích na tepelné podněty a chemické podněty.

Odpovědi  jednotlivých  nociceptorů  na  mechanické  stimuly  jsou  závislé  na  síle  a tlaku 

stimulu. Čím menší je tlaková sonda, tím větší je odpověď (Garell et al. 1996 in Meyer et al., 2006, 

s 11).  Defrin et  al.  (2003,  s. 474)  zkoumali  prostorovou sumaci  tlakového stimulu  na bolestivý 

tlakový práh (Pressure pain threshold – PPT) se závěrem, že čím větší tlaková sonda, tím nižší PPT,  

což zdůvodňují prostorovou sumací – nábor většího počtu nociceptorů. Pro danou velikost sondy 

platí,  že  A-vlákna  lineárně  zvyšují  svou  odpověď v závislosti  na  tlaku,  zatímco  C-vlákna  jsou 

u vyšších hladin stimulu saturována (Slugg et al. in Meyer et al., 2006, s. 11) na obrázku 1.
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Obrázek 1: Zatímco průměrná 
odpověď akčního potenciálu (AP – 
evoked response) nociceptorů 
spojených A-vlákny (A-fibers)  
lineárně stoupá, C-vlákna (C-fibers)  
dosáhnou u určité intenzity stimulu  
svého plateau. Byla použita  
cylindrická sonda s průměrem 
0,4 mm, délka stimulu 3s. Síla (force)  
je uvedena v millinewtonech. Slugg et  
al. (2000) in Meyer et al. (2006, s.  
12).



1.1.1.2 Kloub – mechanosenzitivní nociceptory

„Hluboká bolest je často tupá, a špatně lokalizovaná, čímž se liší od kožní bolestivosti“ 

(Schaible, 2006, s. 621). Todd a Koerber (2006, s. 78) to přisuzují rozdílnosti míšní reprezentace 

nemyelinizovaných  aferentních  vláken  v zadních  rozích  míšních,  kdy  kožní  jsou  rozmístěna 

nejhustěji, viscerální jsou nejvíce rozprostřena a svalová se nacházejí někde mezi nimi.

Klouby jsou zásobovány descendentními větvemi hlavních nervových kmenů nebo jejich 

svalových, kožních a periostálních větví. Typický kloub obsahuje silně myelinizovaná Aβ vlákna 

(skupina  II),  slabě  myelinizovaná  Aδ  vlákna  (skupina  III)  a velké  množství  (80%) 

nemyelinizovaných C vlákem (skupina IV), ty jsou z padesáti procent senzorická aferentní a napůl 

eferentní vlákna sympatiku.(Schaible, 2006, s. 622).

Aβ vlákna počínají jako tělískovité útvary Ruffiniho, Goldgiho a Paciniho typu v kloubním 

pouzdru,  kloubních vazech,  meniscích a přilehlém periostu.  (Johannson et  al.  1991 in Schaible, 

2006, s. 622). Kloubní Aδ a C-vlákna začínají jako volná nervová zakončení v kloubním pouzdru, 

tukové tkáni, vazech, meniscích a synoviální membráně. Chrupavka je bez inervace.

Frekvence pálení kloubních receptorů je závislá na dvou proměnných: na poloze kloubu 

a svalové  síle,  která  ovlivňuje  napětí  kloubního  pouzdra  (Latash,  2008,  s. 45).  Receptory  jsou 

nejaktivnější, když je kloub na hranici svého fyziologického rozsahu, zatímco ve středních polohách 

jsou téměř neaktivní  (viz  obrázek  2.)  To potvrzují  i  Katavichem (1998, s 134) a Riemannem a 

Lephartem (2002, s. 75) zmíněné studie na zvířatech. Další zvýšení frekvence pálení způsobí napětí 

kloubního pouzdra, tedy kloubní receptory mohou vykazovat stejnou aktivitu v různých polohách 

kloubu  a různých  napětí  okolních  svalů.  Proto  jsou  tyto  receptory  nejspíše  zodpovědné  za 

signalizaci potenciálního nebezpečí kloubu jako vysoké napětí kloubního pouzdra, pozici či pohyb 

v kloubu  na  hranici  anatomického  rozsahu,  a kloubní  zánět  (Latash,  2008,  s. 45).  Tentýž  autor 

nerozlišuje však druhy kloubních receptorů.
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Obrázek 2: Obrázek schematicky  
znázorňuje  vztah  polohy 
v kloubu  k aktivitě  kloubních  
receptorů.  Čím  blíže  je  poloha  
kloubu  ke  své  anatomické  
bariéře,  tím  větší  je  frekvence  
pálení  kloubních  receptorů.  
Latash (2008, s. 45)



Schaible  (2006,  s. 622-623)  uvádí  procentuální  zastoupení  reakcí  na  různé  stimuly 

u jednotlivých typů aferentních vláken u kolenního kloubu kočky (viz obrázek 3). Zatímco většina 

Aβ odpovídá na neškodné stimuly spojené s pohybem, 50 % Aδ a 70% C-vláken jsou klasifikovány 

jako vysokoprahové jednotky. Zároveň mnoho nízkoprahových Aβ a Aδ sice pálí při neškodných 

stimulech  (proto  se  mohou  podílet  na  prevenci  nefyziologických  rozsahů  v kloubu),  ale  jejich 

odpověď je nejsilnější u bolestivého stimulu. Zvýšená odpověď receptorů však neurčí jestli se jedná 

o bolestivý stimulus. V zásadě adekvátní, neškodný stimul může vyvolat větší reakci než bolestivý 

mechanický stimulus (Schaible, 2006, s. 623).

Zmíněné mechanismy platí pro kloub za fyziologických podmínek. Zánět v kloubu sníží 

prahy především u vysokoprahých Aδ a C-vláken, čímž se zvýší jejich odpověď (bolest) i v rámci 

fyziologického rozsahu v kloubu (Schaible, 2006, s. 623-624).

1.1.1.3 Sval – mechanosenzitivní nociceptory

Nociceptory  svalu  nereagují  na  každodenní  stimuly  jako  kontrakce,  natažení  svalu  ve  

fyziologickém rozsahu… Nejlepším nociceptivním drážděním svalu je tlak na svalové bříško  

v intenzitách,  které  způsobí  u člověka  bolest.  Nociceptory  mohou  také  odpovídat  na  

nefyziologické natažení svalu či jeho maximální kontrakci. (Shaible, 2006, s. 624)

V normálním svalu vyvolá jeho komprese bolest, často křečovitou, špatně lokalizovanou, 

která mnohdy vyvolává přenesenou bolest v dalších hlubokých tkáních, ostatní svalech, šlachách, 

fasciích, kloubech a vazech (Schaible, 2006, s. 621).

Nervově zásobí sval axony motorického nervu, sensorických neuronů a postgangliových 

sympatických vláken. Např. gastrocnemius kočky obsahuje jednu třetinu myelinizovaných vláken 

(z nichž přibližně 60% motorických a 40% senzorických) a dvě třetiny nemyelinizovaných (50 % 

senzorických  a 50% sympatických  eferentních  vláken).  (Mense  1993 in Schaible,  2006,  s. 622) 
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Obrázek 3: Mechanosenzitivita primárních  
aferentních  neuronů  normálního  kolene  
kočky.  Grafy  ukazují  proporce  odpovědí  
Aβ Aδ a C-vláken (fibers) na různé druhy  
stimulů. Nejsvětlejší modrá značí aktivaci  
nenociceptivním  pohybem,  tmavší  
(v legendě  na  obrázku  dole)  není  
aktivována pohybem, ještě tmavší je slabě 
aktivována  nenociceptivním  pohybem,  
šedá  je  aktivována  jen  bolestivým 
pohybem.  86%  Aβ  vláken  je  aktivováno  
nenociceptivním  pohybem,  Aβ  vlákna 
navíc  nemají  receptory,  které  by  nebyly  
aktivované pohybem. Schaible 2006, s. 623



Tlustá myelinová aferentní vlákna jsou organizována do svalových vřetének a šlachových tělísek, 

zatímco Aδ a C vlákna jsou volnými  nervovými zakončeními,  z nichž mnohá jsou umístěna  ve 

stěnách arteriol  ve svalovém bříšku a v okolní spojovací tkání.  (Mense, 1993 in Schaible,  2006, 

s. 622)

Jen  část  volných  nervových  zakončení  jsou  mechanicky  citlivé  nocisenzory.  Schaible 

(2006, s. 624) uvádí 33% Aδ a 43% C –vláken u gastrocnemiu kočky. Ostatní jsou buď nízkoprahé 

a odpovídají fyziologickým podnětům (natažení, kontrakce) nebo jsou MIA a patří mezi tzv. tiché 

nociceptory, které se zapojují při patologických situacích jako zánět či ischemie. Obrázek 4 ukazuje 

odpovědi typického nociceptoru v m. gastrocnemius kočky.

Obecně pro všechny periferní nociceptory se dá říci:

Receptory s vysokým prahem dráždivosti jsou tak spojeny s vlákny Aδ o malém průměru 

a s C vlákny, zatímco receptory s nízkým prahem jsou spojeny s vlákny, jež zahrnují celou  

škálu velikostí průměrů, od silných Aβ vláken až k slabým C vláknům. Mírné nebo nepříliš  

intenzívní  dráždění  tudíž  aktivuje  vlákna  v celém  rozsahu  velikostí  jejich  průměrů.  Se 

stoupající  intenzitou  se  však  zapojuje  do  činnosti  vzrůstající  počet  slabých  vláken. 

Podobná  závislost  existuje  i mezi  průměry  vláken  a místy,  k nimž  vlákna  v centrálním 

nervovém  systému  směřují.  Do  jader  zadních  provazců  míšních  se  promítají  pouze  

nejsilnější  A vlákna, zatímco celá škála vláken s různou velikostí  průměru je spojena  

s buňkami zadních míšních rohů. (Melzack 1973, s. 69)
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Obrázek  4:  Schematicky  znázorněné 
odpovědi  klasického  nociceptoru  v m. 
gastrocnemius  kočky.  Práh  nociceptoru  
leží  pod  iontezitami,  které  by  přímo  
poškozovaly  svaly,  (odpověď  na  střední  
tlak je malá). Brydykinin byl injektován do  
receptivního  pole.  Osa  y  obsahuje  tyto  
stimuly  (postupně  zleva:  dotyk,  střední  
tlak,  škodlivý  tlak,  svalová  kontrakce,  
pasivní  protažení,  intramuskulární  
bradykinin. Schaible, 2006, s. 625



1.1.2 Centrální zpracování nocicepce

1.1.2.1 Míšní úroveň

Naprostá většina axonů vedoucích nociceptivní vzruchy končí v zadních rozích míšních, 

které jsou tak místem jejich první synapse (Todd & Koerber, 2006, s. 73).

Woolf  a Salter  (2006,  s. 92)  rozdělují  neurony  zadních  míšních  rohů  do  tří  skupin: 

projekční neurony,  propriospinální neurony a lokální interneurony.  Projekční neurony přenášejí 

informaci z míchy směrem k vyšším oddílům CNS zodpovědným za percepci, pozornost, naučené 

chování,  a emocionální  a autonomní  odpovědi  (slovy  Melzacka  a Walla  –  „převodní  buňky“  – 

transmission  cells  – viz  kapitola  1.1.2.2).  Navíc  jsou  zahrnuty  do  descendentního  kontrolního 

systému, který ovlivňuje reaktivitu zadních míšních rohů (Melzack a Wall jej nazývají „centrální 

řídící  mechanismus“  ).  Interneurony vysílají  vlákna  na  krátkou  vzdálenost  (v rámci  jednoho 

segmentu)  s excitačním  i inhibičním  vlivem  pre-  i post-synapticky.  Role  propriospinálních 

neuronů (oproti  interneuronům  mnohem  méně  v míše  zastoupených)  v přenosu  nociceptivnho 

signálu  je  málo  prozkoumaná.  Zvažuje  se  možnost  multisynaptické  cesty  spojováním  různých 

segmentů  míchy,  ovšem  „hlavní  roli  hrají  při  kontrole  lokomoce  a organizování  reflexních  

odpovědí“ (Woolf a Salter, 2006, s. 92).

Jak  je  patrné  z obrázku  5 Ganong  (2005,  s. 146)  přiřazuje  nociceptivní  Aδ  vlákna  do 

Rexedových vrstev I a V, C-vlákna končí ve vrstvách I a II (substantia gelotinosa Rolandi). Totéž 

tvrdí ve svém shrnutí i Woolf a Salter (2006, s. 92). Rokyta (2006, s. 47) mluví o povrchové kožní 

a akutní bolesti, jejíž vlákna umisťuje do nucleus proprius (I, II a III Rexedova zóna) zatímco do 

hlubších zón (V, VII, VIII a X) vede bolest hluboká, viscerální. Todd et al. (2006, s. 75) upozorňují 

na  fakt,  že  všechny  tři  druhy  aferentních  vláken  (Aβ,  Aδ  a C-)  vedou  jak  nociceptivní  tak 
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Obrázek  5:  „Schematická  
reprezentace zakončení tří typů  
primárních aferentních neuronů  
v různých  vrstvách  zadního  
míšního  kořene“  (Ganong,  
2005, s. 141)



nenociceptivní vzruchy, což dokumentují schematickými obrázky zadních rohů míšních pro kožní 

aferenty(Obrázek 6) i dostředivá vlákna ze svalů a viscerálních orgánů (Obrázek 7).

Todd et al. (2006, s. 75-79) detailně popisují strukturu zadních míšních rohů a terminály 

jednotlivých  vláken.  Uvádějí  jak  primární  aferentní  vlákna  po  vstupu  do  míchy  bifurkují  do 

hlavních ascendentních a descendentních větví, které vedou i k okolním segmentům (ať již cestou 

zadních sloupců nebo Lissauerovým traktem) a vypouští bohaté kolaterály pronikající do různých 

hloubek zadních míšních rohů. Todd et al. (2006, s. 78-79) sumarizují tvrzením, že myelinizovaná 

i nemyelinizovaná aferentní  vlákna vedoucí  jak nociceptivní,  tak  neškodné stimuly  se střetávají 

především ve svrchních laminách zadních míšních rohů.

Rozhodující a specifickou úlohu neuronů laminy I (přesněji těch, které dál vedou impulsy 

spinotalamickou  drahou)  v pocitech  jako ostrá  a palčivá  bolest,  chlad,  teplo,  svědění,  vjemy ze 
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Obrázek  6:  Schematické  znázornění  
terminálních  zakončení  kožních  aferentních  
vláken  v zadních  rozích  míšních.  Značky  
nerovnosti  ukazují  relativní  poměr  vláken  
odpovídajících  na  neškodný  (modrá)  
a bolestivé (šedá) stimuly. Hustotě jednotlivých  
terminál  odpovídají  různé  typy  plné  až  
tečkované  čáry  směřující  k projekční  zóně.  
Innocuos  –  neškodný,  noxious  –  škodlivý.  
CLTMR  (cutaneous  low-threshold 
mechanoreceptors)– mechanoceptory s nízkým 
prahem  dráždivosti,  HTMR  (high-threshols  
mechanoreceptors)–  dtto  s vysokým  prahem 
(Todd & Koerber, 2006, s. 75)

Obrázek  7:  Schematické  znázornění  projekce  
aferentních vláken zásobujících svaly a vnitřní  
orgány. Rychlá myelinizovaná svalová vlákna  
jsou  široce  rozprostřena,  zatímco 
nemyelinizovaná  C  vlákna  se  projikují  do  
povrchové  (svaly)  a do  povrchové  a hluboké  
(viscerální  orgány) vrstvy.  Plná až tečkovaná  
čára  opět  poukazuje  na  relativní  hustotu  
jednotlivých  vláken  i v porovnání  s kožními  
vlákny (Todd & Koerber, 2006, s. 78)



svalů  a z vnitřností,  dotyk  atd.  potvrzují  i Dostrovsky  a Craig  (2006,  s. 193).  Neurony  laminy 

V (především ty reagující na široký rozsah intenzity stimulů od nízkoprahových po vysokoprahové 

–  tzv  „wide-dynamic  range“,  WDR)  slouží  jako  „kumulativní  integrátory“  širokého  spektra 

somatických aferetních drah přicházejících do zadního míšního rohu (Dostrovsky a Craig, 2006, 

s. 188). Buňky laminy I mohou ovlivňovat aktivitu  laminy V (Khasabov et al.,  2002, McMahon 

a Wall 1988 obě in Dostrovsky a Craig, 2006, s. 188)

Lamina I obsahuje největší  hustotu projekčních neuronů z celých zadních míšních rohů 

nicméně je to méně než 5% neurální populace v této lamině, zbytek jsou malá těla interneuronů 

(Spike et al., 2003 in Todd et al., 2006, s. 74). Neurony laminy I vedou dále mnoha drahami (viz 

1.1.2.3).  Ty  ze  spinotalamické  dráhy  přijímají  aferenty  Aδ  vláken  specifických  nociceptivních 

buněk s malými receptivními poli (odpovídající na škodlivé mechanické a teplotní stimuly, nikoliv 

však  na  stimuly  neškodné),  C-vlákna  polymodálních  nociceptivních  buněk  (reagujících  na 

poškozující  teplo,  chlad a štípnutí)  a specifické termoreceptivní  buňky.  Každý z těchto tří  druhů 

zabírá  přibližně  jednu  třetinu  (Dostrovsky  a Craig,  2006,  s. 188).  Buňky  spinotalamické  dráhy 

z lamin  IV a V přijímají  dle  týchž  autorů  primárně  Aβ vlákna z kůže  dále  monosynaptické  Aδ 

a polysynaptické C-vlákna z kůže, svalů a viscerální orgánů.

„Synaptická spojení mezi vlákny periferních nociceptorů a buňkami zadních míšních rohů 

v páteřní míše jsou místy mimořádné plasticity. Z tohoto důvodu se zadní míšní rohy také nazývají  

´vrátka´, kde mohou být bolestivé impulzy ´vrátkovány´- modifikovány“ (Ganong, 2005, 146).

1.1.2.2 Míšní vrátkový systém

„Existuje  jen  málo  teorií  o mechanismech  bolesti,  které  tak  silně  ovlivnily  myšlení  

neurofyziologů  a lékařů,  jako  je  vrátková  teorie“ (Keller  a Vyklický,  2006,  s. 63).  Slavnou 

a nejhojněji  citovanou vrátkovou teorii  bolesti  formulovali  kanadský psycholog Ronald Melzack 

a anglický neurofyziolog Patrick D. Wall roce 1965. Tato teorie předpokládá, že somatický vstup je 

na úrovni míchy vystaven modulačnímu vlivu vrátek,  které  zvyšují  nebo snižují  tok nervových 

vzruchů z periferních  vláken do CNS (Melzack,  1978, s. 125).  Schéma vrátkové teorie  ukazuje 

obrázek 8. Anatomickým podkladem teorie jsou výše zmíněné bohaté kolaterály aferentních vláken, 

neurofyziologickými  mechanismy  jsou  presynaptická  inhibice  (Ganong,  2005,  s. 146,  Melzack 

1978, s. 130) i postsynaptické řízení (Melzack, 1978, S. 130).
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Melzackovo umístění T buněk do laminy V nepřímo potvrzují i Dostrovsky a Craig (2006, 

s. 188), které je nazývají „kumulativními integrátory“, stejní autoři popisují i vliv buněk laminy I na 

laminu V. Fields et al.  (2006, s. 134) umisťují  interneurony excitující projekční neurony laminy 

I (a podléhající descendentním vlivům CNS) do laminy II.  Ze SG se v poslední době (viz výše) 

akcentují především buňky laminy I.

Pro Melzacka s Wallem jsou pro bolest důležité tři vlastnosti aferentního vstupu:  „jeho 

spontánní aktivita, která předchází podráždění, velikost aktivity vyvolané podrážděním a vzájemná 

rovnováha  aktivity  v silných  a slabých  vláknech“ (Melzack,  1978,  s. 130).  Přičemž  u silných 

akcentují jejich rychlou adaptabilitu oproti slabým tonickým pomalu adaptujícím vláknům.

Vliv  CNS  na  samotný  vrátkový  systém  v míše  přisuzují  Melzack  s Wallem  několika 

systémům  (Melzack,  1973,  s. 131-132):  Retikulární  dráhy  jsou  schopny  descendentně  tlumit 

především buňky laminy V (podrobněji viz dále), která je cílem mnoha somatických projekcí nebo 

třeba sluchu či zraku. Korové dráhy mohou ovlivnit míšní vrátka svými spoji s retikulospinálními 

drahami  (především  pochody  ve  vědomí  jako  dřívější  zkušenost  a pozornost)  či  přímo 

kortikospinálními  drahami,  které  mají  spojky  i do  zadních  míšních  rohů.  „Centrální  řídící 

mechanismus“  zmíněný  na  obrázku  8 pracuje  podle  předpokladu  zmíněných  autorů  především 

cestou zadních míšních provazců, (ontogeneticky se vyvíjí společně s mozkovou kůrou) a přináší 

„přesné  informace  o povaze  a místě  podráždění,  rychle  se  adaptuje,  takže  dává  při  přenášení  

signálů přednost fázickým změnám při dráždění před tonickou, dlouhotrvající aktivitou“ (Melzack, 

1978, s. 132).

Woolf a Salter (2006, s. 92-3) přinášejí rozpracovaný model zadního míšního rohu, který 

obsahuje vstupy a výstupy a detailněji popisuje modulaci signálu na míšní úrovni (viz obrázek 9). 

Míšní  neurony  dělí  na  tři  skupiny  dle  míry  nociceptivního  dráždění.  „Lokální  modulující  síť“ 

obsahuje excitační a inhibiční interneutrony,  které jsou ovlivňovány jak descendentními drahami 
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Obrázek 8: Schéma vrátkové teorie bolesti. Silná  
(rychlá)  vlákna (L) i slabá (pomalá) vlákna (S)  
končí  jak  u převodních  buněk  (T),  tak  u buněk 
substantia gelotinosa (SG), které mají na T buňky  
tlumivý  vliv.  T-buňky  (umístěné  Melzackem 
a Wallem do Rexedovy laminy V) jsou napojeny  
na další dostředivé dráhy (akční systém) směrem  
k vyšším oddílům CNS. Aktivita L vláken zvyšuje  
inhibiční  vliv  SG na T buňky,  aktivita  S vláken 
tento  inhibiční  vliv  snižuje.  Jestliže  výstup  z T-
-buněk  převýší  kritickou  hladinu,  aktivuje  se  
akční  systém,  který  je  podkladem  pro  
charakteristické projevy bolestivého chování. Na  
diagramu  je  znázorněno  i centrální  řízení  
vrátkového míšního systému pomocí odstředivých  

drah a jejich synapsí na vrátkový míšní systém. (Melzack, 1978, s. 126)



z CNS  tak  lokálními  či  primárními  aferentními  signály.  Výstupem  jsou  jednak  dráhy 

k motoneuronům (nociceptivní motorické reflexy) a ascendentní výstup do vyšších úrovní CNS, jak 

nociceptivní tak nenociceptivní.  Woolf a Salter  (2006, s. 93) hovoří o fázické funkci inhibičních 

interneuronů (viz též Melzack, 1978, s. 132), tedy okamžité reakci na vzruchy z primárních aferentů 

i descendentního systému ovšem doplňují, že fázický inhibiční mechanismus zužuje periferní stimul 

jen na určitou populaci neuronů (prevence nekontrolovaného rozšíření stimulu), zatímco množství 

tonicky  aktivních  inhibičních  interneuronů  udržuje  trvalý  tonický  inhibiční  systém nad  zadním 

míšním rohem (Wolf a Salter, 2006, s. 93).

Descendentní  modulaci  na  úrovni  zadních  rohů  míšních  rozpracovali  Fields,  Basbaum 

a Heinricher (2006, s. 125-8 a s. 130-135). Hlavní úlohu přisuzují periakveduktální šedi středního 
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Obrázek  9: Schema organizace zadního vstupu (afferent  input/integration) do zadního míšního rohu výstupů z něj  
(output) a lokální modulační síť (local network modulation). Část A ukazuje nociceptivní a ne-nociceptivní aferentní  
vlákna (afferents) a motorické (nociceptive morot reflex – nociceptivní motorické reflexy) ascendentní výstupy (pouze  
nociceptivní,  kombinované  a  nenociceptivní).  Svrchní  vrstva  zobrazená  navíc  v části  B  ukazuje  lokální  inhibiční  
a excitační modulující aktivitu zprostředkovanou jak descendentními supraspinálními vlivy, lokálními, nebo primárními  
aferentními vlákny. Převedeno do výrazů míšní vrátkové teorie by ve svrchní vrstvě části B byly „T buňky“, ve střední  
„SG“ a v dolní „akční systém“. (Woolf a Salter, 2006, s. 93)



mozku  (periaqueductal  gray  –  PAG),  který  cestou  rostrální  ventromediální  prodloužené  míchy 

(rostral ventromedial medulla – RVM složená ze středního ncl. raphe magnus a přilehlých buněk 

retikulární  formace)  ovlivňuje (inhibičně i facilitačně)  neurony v lamině I a II.  (viz obrázek 10). 

PAG integruje vstupy z korové části limbického systému a diencephala s ascendentními impulzy 

z míšního  rohu  a je  přímo  spojen  s předním cingulem,  insulou,  amygdalou,  i hypotalamem  ad.

(Fields et al., 2006, s. 126) Na aktivitu PAG má vliv především behaviorální podmínky a prostředí 

(Fields et al., 2006, s. 131).

I když  byla  dle  Kellera  a Vyklického  (2006,  s. 65)  původní  vrátková  teorie  částí 

neurofyziologické vědecké obce napadána (především byl několikrát vyvrácen základní experiment 

Mendella  a Walla  z roku  1964),  způsobila  další  rozvoj  výzkumu  nocicepce  a bolesti  (Keller 

a Vyklický,  2006,  s. 65).  Samotní  Melzack  s Wallem  (Melzack,  1978,  131)  předpokládali, že 

systém protichůdně působících silných a slabých vláken a jejich inhibičních a facilitačních vlivů 

může působit i na vyšších synaptických úrovních talamu a kůry. „Vrátková teorie bolesti se sice na  

segmentální  úrovní  ukázala  nesprávnou,  ale  koncepčně  byla  nesmírně  podnětnou  při  hledání  

a studiu  neurálních  okruhů  v CNS,  které  se  zpětnovazebně  uplatňují  v mechanizmech  bolesti“ 

(Keller a Vyklický, 2006, s. 66).

1.1.2.3 Dráhy bolesti a její centrální projekce

U bolesti  stejně  jako  u ostatních  senzorických  vjemů  platí  Müllerova  „doktrína 

specifických  nervových  zakončení“.  „Specifické  senzorické  dráhy  jsou  diskrétní  od  smyslového  

orgánu až po kůru. Když jsou drážděny nervové dráhy z určitého smyslového orgánu, pocit, který je  

vyvolán,  je  shodný s tím,  na  nějž  je  specializován  receptor.  Přitom nezáleží  na  tom,  kde  a jak 

aktivita  v této  nervové  dráze  vzniká“ (Ganong,  2005,  s. 125).  „Zákon  projekce“ doplňuje,  že 

„uvědomovaný pocit je vždy situován do místa receptoru bez ohledu na to, kde je senzorická dráha  

jdoucí do kůry drážděna“ (Ganong, 2005, s. 125).
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Obrázek  10:  Schema  svrchních  vrstev  zadního  
míšního  rohu.  Nociceptivní  vstupy  přiváděné  
vysokoprahovými  nemyelinizovanými  primárními  
nociceptivními vlákny (PAN) excitují (hlavně přes  
interneurony (E) laminy II) projekční nociceptivní  
neurony  (P)  v lamině  I.  Descendentní  modulace  
z mozkového kmene (brain stem) se uplatňuje buď 
přímým  vlivem  na  P  nebo  prostřednictvím  
opioidních  interneuronů  (C),  které  cestou  μ-
-opioidních  receptorů  inhibují  postsynapticky  E,  
nebo  presynapticky  PAN.  Třetí,  alternativní  
způsob  je  inhibice  E  pomocí  α2-adrenergních  
receptorů (značeno B). Fields et al. (2006, s. 134).



Rokyta  (2006,  s. 47)  rozlišuje  dráhy  bolesti  na  anatomicky  preformované  a funkčně 

formované  dráhy,  které  se  plasticky  vytvářejí  během  bolestivých  podnětů.  Anatomicky 

preformované dráhy jsou dle téhož autora tříneuronová spinotalamická (kromě bolesti vede i teplo 

chlad  a hrubou  kožní  citlivost),  spinoretikulotalamická  dráha  (vede  především  bolest  hlubokou 

a chronickou) a dvouneuronové dráhy zadních provazců míšních (vede zejména viscerální bolest), 

mezi funkčně formované dráhy řadí tr. spinoparabrachialis. Dočasnost funkčních spojení přirovnává 

k mechanismům paměti (Rokyta, 2006a, s. 49).

Dostrovsky a Craig (2006, 187-201) považují za nejdůležitější tři skupiny drah vedoucích 

z míchy do mozkového kmene a talamu:

1. Přímá projekce do talamu (např.  spinotalamická  dráha)  vede vzruchy z neuronů lamin 

I (u primátů  téměř  polovina  neuronů),  IV  –  V (čtvrtina),  VII  a VIII  (zbylá  čtvrtina). 

Nejpočetnější  jsou  v krční  a bederní  intumenescenci,  přičemž  velké  množství  jich  je 

v segmentu  C1-2.  „Přibližně 85-90% nalézáme na kontralaterální  straně.  Do talamu se  

promítá  asi  10 000 buněk  spinotalamického  traktu  z každé  strany“ (Dostrovsky a Craig, 

2006,  s. 187).  Šest  oblastí  talamu  je  dle  týchž  autorů  (2006,  s. 189)  finální  projekcí 

spinotalamické dráhy – posteriorní část ncl. ventromedialis (VMpo), laterální jádra – nlc. 

Ventroposterolaterali et medialis (VPL et VPM), ncl. ventroposteoinferion (VPI), dále ncl. 

ventralis  lateralis  (VL),  ncl.  centralis  lateralis  (CL),  ncl.  parafascicularis  (Pf) 

a ventrokaudální část ncl. mediodorsalis (MDvc).

2. Přímé  projekce  do  prodloužené  míchy  a mozkového  kmene (např.  spinomedulární 

a spinobulbární  dráhy)  integrují  nociceptivní  aktivitu  s homeostatickými  procesy 

a chováním. Vycházejí nejspíše z podobných míšních buněk jako spinotalamická dráha, ta je 

ovšem  kontralaterální,  zatímco  vedení  do  prodloužené  míchy  je  bilaterální  do  kmene 

a mezencefala  převažuje  kontralaterální  složka.  (Dostrovsky  a Craig,  2006,  s. 190-191). 

Spinobulbární  dráhy končí  na  čtyřech  místech  mozkového  kmene  –  ncl.  Parabrachialis, 

periakveduktální šeď, retikulární formace a regiony katecholaminních skupin neuronů A1-

A7. Tato dráha může ovlivňovat pocit bolesti jak na míšní úrovni, tak na vyšších úrovních 

mozku.

3. Možná přímá projekce do hypotalamu byla popsána u krys, koček, evidence u primátů je 

malá (Dostrovsky, Craig, 2006, s. 192). Má potenciální vliv na autonomní, neuroendokrinní 

a emocionální aspekty bolesti.

Míšní  projekce  do  ostatních  míst  (jako  cerebelum,  laterální  jádra  retikulární  formace, 

inferiorní  oliva  nebo  tectum)  se  dle  zmíněných  autorů  podílejí  zejména  na  senzomotorické 

integraci.
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Rokyta (2006, s. 59) popisuje dráhy dle druhu bolesti: Obrázek 11 

Přímou informaci o bolesti vede anterolaterální dráha (tractus spinothalamicus ventralis 

a lateralis) do laterálních jader talamu, konkrétně VPL přijímá informace z trupu a končetin a VPM 

z hlavy (Rokyta, 2006, s. 59). VPM a VPL bývají dle Vaculína (2006, s. 61) souhrnně označována 

jako  ventrobazální  komplex  (VBK)  (v anglické  literatuře  označované  jako  „principal  sensory 

nucleus“).  Vaculín  (2006,  s. 61)  jako  další  cíl  spinotalamické  dráhy  laterální  jádro  ncl. 

ventroposteroinferior  (VPI)  a posteriorní  komplex  (navazující  na  VPI  a VBK),  konkrétně  jeho 

ventromediální  jádro  (VMpo).  Z laterálních  jader  talamu  vede  bolest  především  do  gyrus 

postcentralis (Rokyta, 2006, s. 60). Vaculín dále rozlišuje axony z VBK (ventrobazální komplex), 

které směřují do insuly a somatosenzotrické oblasti 1, z VPI směřujících insuly a somatosenzorické 

oblasti  2 a z VMpo, které jdou do somatosenzorické oblasti  3.  „Nejčerstvější  práce dokazují,  že  

zapojení  VMpo  v přenosu  bolestivé  informace  na  spino-talamo-kortikální  dráze  je  u člověka 

důležitější než VBK“ (Vaculín, 2006, s. 62 s odkazem na Craig, 2004). To potvrzují i Dostrovsky 

a Craig,  kteří  přisuzují  VMpo  větší  podíl  v bolesti  a VP (VPI,  VPM  i VPI)  senzomotorické 

integraci.
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Obrázek  11:  Schéma  drah 
bolesti  a jejich  projekcí  na 
jednotlivých  úrovních  CNS. 
(Rokyta, 2006, s. 59)



Útrobní  bolest vede  dráha  zadních  provazců  míšních  (fasciculus  gracilis  a fasciculus 

cuneatus)  a tractus  spinoretikulothalamicus  převážně  do  interlaminárních  jader  talamu  (centrum 

medianus, ncl. centralis lateralis a ncl. parafascicularis. Z interlaminárních jader talamu se bolest 

projikuje do limbického systému, především do gyrus cinguli, do prefrontální mozkové kůry, do 

insuly a do předního cingulárního cortexu (Rokyta, 2006, s. 59).

Afektivně emoční složku bolesti vede  tractus  spinobrachialis  (přes  ncl.  Parabrachialis 

uložený na okraji retikulární formace ve varolově mostu) který vede informace do hypotalamu (tr. 

spinobrachialis hypotalamici) a do amygdaly (tr. spinobrachialis amygdalaris).

Bushnell a Apkarian (2006, s. 108) tvrdí, že existují ještě další nociceptivní aferentní cesty, 

které  jsou  zahrnuty  do  signalizace  a integrování  informace  v kortexu  (zmiňují  mj.  cestu  přes 

striatum či roli periakveduktální šedi ve středním mozku).

Téměř  polovina  míšních  buněk  spinotalamické  dráhy  je  dle  Dostrovky  a Craig  (2006, 

s. 187) u primátů v lamině I, čtvrtina v laminách IV-V a zbytek v laminách VII-VIII. Nejpočetnější 

jsou v krční a bederní intumenescenci, přičemž velké množství jich je v segmentu C1-2. „Přibližně 

85-90%  nalézáme  na  kontralaterální  straně.  Do  talamu  se  promítá  asi  10 000  buněk 

spinotalamického traktu z každé strany“ (Dostrovsky a Craig, 2006, s. 187).

Na úrovni talamu mají určitá jádra vlastnosti, pro tuto práci pozoruhodné. VPI přijímá dle 

Dostrovsky a Craig  (2006,  s. 190)  aferentní  vlákna  z laminy I a IV-V a z vestibulárního  aparátu, 

navíc  dle  nových zjištění  ventroposteriorní  jádra (VPI,  VPM a VPL) slouží  asi  senzomotorické 

integraci.  Ncl.  ventralis  lateralis  (VL) má dle týchž autorů překrývající  se vstup spinotalamické 

dráhy, která pravděpodobně vychází z lamin V a VII a cerebelotalamické dráhy. VL projikuje do 

motorické  kůry  a je  „určitě  spojená  se  senzomotorickou  aktivitou“  (Dostrovsky  a Craig,  2006, 

s. 190).

Bushnell a Apkarian (2006, s. 107-110) popisují na základě studií mnoha autorů a mnoha 

technik  (PET,  SPECT,  fMRI  atd.)  nejčastější  místa  mozku  aktivovaná  při  bolestivém  vjemu: 

primární a sekundární senzorická kůra (prostorové, časové aspekty bolesti a její intenzita), přední 

cingulární  komplex  a insula  (afektivní  složka  bolesti),  prefrontální  kůra  (kognitivní  zpracování 

bolesti  více než afektivní složka a pocit  bolesti) talamus a mozeček (možný modulátor aferentní 

nociceptivní  aktivity)  (s.  110).  Rokyta  (2006a,  s. 48)  dodává,  že  „distribuce  jednotlivých  typů 

bolesti  není  tak striktně  lokalizována,  jak se  zdálo z neuroanatomických a elektrofyziologických  

studií, ale je i více promiskuitní. I akutní bolest se percipuje v limbickém systému jak v podkorovém, 

tak korovém. I chronická bolest může být vedena do gyrus postcentralis“.
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Fakt, že se při bolesti aktivuje mozeček potvrzuje i Rokyta (2006a, s. 49). S odkazem na 

více  studií  říkají  Bushnell  a Apkarian  (2006,  s. 110),  že  mozeček  je  aktivní  při  somatické 

i viscerální bolestivé stimulaci, při bolestivé stimulaci (způsobené elektricky i chemicky) vykazoval 

mozeček modulující roli (jak na somatické tak na viscerální odpovědi. Na modulující vliv mozečku 

(spíš než na jeho podíl při vnímání bolesti) ukazuje i zjištění Hofbauera et al. (2004 in Bushnell 

a Apkarian,  2006,  s. 110),  kteří  prokázali  aktivitu  mozečku  i u bolestivých  stimulů  u pacientů 

s anestezií.

Vzájemnou  propojenost  a složitost  centrálních  mechanismů  zpracování  bolesti  shrnují 

Dostrovsky  a Craig  (2006,  s. 194):  „Nejšetrnější  pohled  je  takový,  že  celá  aktivita  všech  

ascendentních drah je kortikálně integrována v kontextu aktuálních podmínek a minulé zkušenosti  

v zájmu všech aspektů bolesti, které vzniknou“.

1.2 STABILITA KLOUBU A KLOUBNÍ CENTRACE

„Klouby jako nesmírně důležité sídlo pohybu mezi dvěma přilehlými kostěnými částmi.“ 

(Brugger, s. 13) 

„Stabilita  kloubu  je  ovlivněna  tvarem  artikulujících  ploch,  silou  kloubního  pouzdra,  

kloubními vazy a svaly, které kloub lemují“ (Palastanga, Field, Soames, 2006, s. 346). Všechny tyto 

tkáně  zmiňují  jako podmiňující  faktory Carlsen  a Shin (2008,  s.  324-325) pro stabilitu  zápěstí, 

Valderrabano  et  al. (2006,  s. 179)  u kotníku.  Hloubku  glenoidální  jamky  a laxicitu  vaziva 

zdůrazňují Antoniou a Harryman (2001, s. 465) pro stabilitu ramenního kloubu. Všechny zmíněné 

studie  pracují  s pojmem  „kloubní  instabilita“,  který  jako  tzv.  MeSH  termín  definován  jako 

„nedostatek stability kloubu nebo kloubní protézy. Zahrnuje faktory jako intraaktikulární kloubní  

nemoci, integritu extraartikulárních struktur jako kloubní pouzdro, vazy a svaly.“

Kromě  zmíněného  tzv.  mechanického  pohledu  na  stabilitu  existuje  i funkční  stabilita 

(instabilita).  „U živého lidského těla  se  nedá mluvit  o tvarové  stabilitě,  ale  o aktivní  stabilizaci  

polohy  těla  na  pevné  podložce,  event.  o stabilizaci  postury,  tj.  o udržení  dané  konfigurace  

pohyblivých  částí“  (Véle,  2006,  s. 102). Riemann  a Lephart  (2002,  s.  72)  používají  termínu 

„functional joint stability“ a samotnou stabilitu (kloubu) definují jako „stav, správného nastavení  

(proper alignment) v rovnováze sil ve kterém kloub zůstává, nebo se do něj promptně navrací“. Ono 

„správné nastavení“ (proper alignment) ale autoři zmínění autoři nedefinují.

Termín  „centrovaný  kloub“,  případně  „funkční  centrace  kloubu“,  „funkčně  centrovaný 

kloub“ používá  především česká  literatura  spojená  s myšlenkami  vývojové kineziologie  (Kolář, 

2001; Švejcar, 2003; Beranová, 2004; Čápová, 2008), nebo zahraniční literatura („joint centration“), 

28



která  je  obeznámena  s českou  (pražskou)  rehabilitační  školou  (Liebenson,  2006,  s.  535). 

Biomechanický  pohled  rozděluje  Otáhal  na  problém  „preferované  kinematiky“,  která  je  dána 

tvarem artikulujících ploch, a  „simultánně působící laděné kinematiky, která kompenzuje tvarové  

neurčitosti  a  nesouhlasnosti  artikulujících  ploch  včetně  efektu  poddajnosti  artikulujících  

komponent, např. chrupavky“ (Otáhal, 2004, s. 31). Svaly a vazy aktivně „vystřeďují“ polohu v 

kloubu dle Otáhala neznámým mechanismem a podle neznámých optimalizačních kritérií.

Kolář  (2009,  s. 246)  definuje  centrované  postavení  v kloubu  jako  takové, „kdy  jsou 

kloubní plochy v maximálním kontaktu a síly působící na kloub jsou na kloubní plochy rovnoměrně  

rozloženy. V tomto postavení jsou kloubní pouzdra a kloubní vazy v minimálním napětí. Centrované 

postavení  odpovídá  střední  neutrální  poloze,  která  umožňuje  kloubu  ideální  statické  zatížení.  

Střední (neutrální) neboli centrované postavení vážeme na celý pohybový rozsah v kloubu během 

lokomočního pohybu“.

Biomechanická  literatura  zmiňuje  celou  řadu  modelů  kloubní  stability,  nebo  rozložení 

tlaku v kloubu ať již statické(Iglič et al. 1993; Recnik et al., 2009;) nebo dynamické (Horák, 2008;), 

nebo  měří  kontaktní  tlaky  přímo  v kloubu  pomocí  tlakových  snímačů  v kloubních  náhradách 

(Hodge  et  al.,  1986,  Bergmann,  1995,  1997).  Nejnověji  vznikl  model,  který  se  snaží  složité, 

propojení funkce vazů a svalů (Cleather a Bull, 2011)

1.3 NOCICEPTIVNÍ SOMATOMOTORICKÝ BLOKUJÍCÍ EFEKT

Nociceptivní  somatomotorický  blokující  efekt  (NSB)  pojmenoval  švýcarský  neurolog 

a psychiatr Alois Brügger v letech 1989-90 jako  „základní patofyziologický princip pro diagnózu 

a terapii  funkčních  onemocnění  pohybového  systému“ (Pavlů,  2003,  s.  176).  Patologické 

nociceptivní dráždění, které často ani nevnímáme (Brügger, 1980, s. 12) vede k těžkým poruchám 

tonu  (Brügger,  1980,  s.  9).  Reflektorické  ochranné  mechanismy  (NSB)  vznikají  v pohybové 

soustavě  (artromuskulárním  systému)  působením  změněné  aferentní  signalizace,  vyvolávají 

ochranné  tzv.  artrotendomyotické  reakce  –  reflexy  (ATMR)  a následně  dochází  ke  změně 

fyziologických průběhů pohybu a držení“ (Pavlů, 2009, s. 279) těla. Bolest se zde dle Valihracha 

(2003,  s.  198)  „uplatňuje  jako  ochranný  mechanismus  před  přetížením  a poškozením  struktur 

pohybového aparátu“.

Jako každý reflex (Ganong, 2005, s. 131) mají i ATMR své aferentní části, místa jejich 

integrace a eferentní oddíl reflexního oblouku. Jako aferentní části ATMR uvádí Brügger (1980, s. 

12) pohybový aparát (klouby, šlachy, periost, svaly, šlachové pochvy, tíhové váčky, kosti, arterie, 

vény a nervy), kůži a podkožní vazivo, nemocí ohrožené vnitřní orgány. Odstředivé části ATMR se 

objevují na artromuskulárním pohybovém komplexu (reflexní tendomyózy a kloubní blokády), na 
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cévách  a nervech  („reflexní  neuropatický  vazomotorický  dystrofický  syndrom“  –v dnešní 

terminologii  odpovídá  nejspíše  komplexnímu  regionálnímu  bolestivému  syndromu)  a v kůži 

a podkožním  vazivu  (hyperpatie,  bolestivá  panikulóza).  Brügger(1980,  s. 12)  dále  udává,  že 

integrace aferentních a eferentních informací vedoucí k artrotendomyotickému reflexu je na vyšších 

úrovních CNS než v míše a dále (Brügger, 1980, s. 15) zmiňuje tuto integraci v mozkovém kmeni 

a středním mozku.

Výskyt tendomyóz není dle Brüggera (1980, s. 18) vázán jen na aktivitu nociceptorů - musí 

se dosáhnout určité spoušťové intenzity, která je umocněna řadou faktorů. Brügger uvádí příklad 

takového subklinického dráždění z kloubu („Subklinischer Gelenkreizzustand“) v bederní páteři: 

Lehké subklinické podráždění meziobratlových kloubů v lumbální oblasti se může zesílit  

delším stáním. V takovém případě se během stání rozvine tendomyosa. V experimentu jsme  

dokázali  podobné reflektorické  tendomyosy  vyvolat  do 10  až  12 sekund.  Po přerušení  

nociceptivní  aktivity  se  vytratily  do  několika  sekund  až  minut.  ...  pacientku,  která  si  

stěžovala  na  bolesti  v  kříži  vyzařující  do  obou  boků.  Vyšetření  ukázalo  ohraničenou  

bolestivost meziobratlového kloubu L4/5 vpravo. Při tlaku na hřeben kosti pánevní vpravo  

pacientka žádnou bolest neudávala. Když se ale přidal intenzivní tlak na bolestivý kloub  

L4/5, objevila se silná tlaková bolest. Tlak prstů vyvolal zvýšení nociceptivní aktivity, která  

vedla ke vzniku reflexní tendomyosy. Brügger (1980, s. 18)

Jako  další  umocňující  faktory  udává  Brügger  nošení  zátěže,  nepřirozené  držení,  či 

monotónní činnosti přetěžující klouby a šlachy. Ty všechny mohou měnit subklinické dráždění v 

manifestní ATMR. Na závěr tohoto oddílu uvádí Brügger ještě jeden příklad: 

Jedinci,  kteří  mají  podrážděný  sternoklavikulární  kloub,  mohou  trpět  pocitem únavy  v  

oblasti šíje, kde se nacházeji extenzory krční páteře - antagonisté flexorů, které se částečně  

upínají  na  klavikulu.  Při  mírném  předklonu  trupu  mohou  bolesti  šíje  zcela  vymizet  a  

naopak při lehkém záklonu se zesílí, neboť se tím zesílí napětí sternocleidomastoideu. Také  

zde se nociceptivní aktivita zesiluje určitým statickým držením. Brügger (1980, s. 19)

Brügger dále definuje tzv. Sterno-symfyzální (zátěžové, nesprávní) držení těla:  „hrudník  

pokleslý, pánev sklopená vzad, výrazná kyfóza L, Th a dolní C páteře, kompenzační lordóza střední  

C páteře,  reklinační  postavení  horní C páteře,  anteropozice pletence ramenního, nefyziologické  

postavení dolních končetin“ (Pavlů, 2000, s. 167). 
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1.4 PRÁH TLAKOVÉ BOLESTI

Čech in Kolář (2009, s. 60) popisuje tlakovou algometrii jako jeden z možných nástrojů 

využitelných  k objektivizaci  výzkumu  myofasciálních  trigger  pointů  (MTrP).  Udává  tři  možné 

prahy: tlak nutný k vyvolání lokální, přenesené a netolerabilní bolesti.

Práh bolestivé tlakové citlivost (PPT) definoval Fischer (1986, s. 116) jako „minimální tlak  

na  tkáň,  který  vyvolá  bolest  nebo diskomfort“.  Novější  studie  již  pocit  diskomfortu  nezmiňují, 

hraničním vjemem má být první pocit bolesti (Fernández-Carnero, 2007, s. 355; Fernandéz-de-las-

-Peňas, 2009b, s. 671; Oliviera-Campelo, 2010, s. 312; La Touche et al, 2011, s. 51; ad.). K měření 

PPT se využívají mechanické (Reeves, 1986, s. 314-315; Fischer, 1987, s. 116; Fernández-de-las-

-Peňas et al., 2007, s. 787; Gomes et al., 2008, s. 203) nebo digitální (Kosek, 1993, s. 118; Defrin et  

al., 2003, s. 472; Fernández-Carnero et al., 2008) algometry,  které měří tlak aplikovaný na tkáň 

v kg/cm2 nebo N/cm2 u mechanických a v kPa u digitálních přístrojů.

Velikost tlakové sondy ovlivňuje mechanismem prostorové sumace výšku PPT ve směru 

čím menší sonda (z používaného výběru 0,5, 1 a 2cm2), tím vyšší tlak pro dosažení PPT (Defrin et 

al.  2003,  s.  474).  Nejčastěji  je  ve  studiích  pracujících  jak  s mechanickým  tak  s digitálním 

algometrem používána sonda s plochou kontaktu 1 cm2.

Standardní  hodnoty  PPT pro  normální  svaly,  validitu  a reproduktibilitu  PPT zpracoval 

Fischer (1986, s. 115-126). Reeves, Jaeger a Radford (1985, s. 321) na základě vysoké reliability 

PPT MTrP zdůrazňují  velký  klinický  i vědecký  potenciál  této  metody,  což  potvrzuje  i Fischer, 

1987, s. 413). Kosek, Ekholm a Nerdemar (1993, s. 117-124), kteří  porovnávali  PPT v různých 

tělesných regionech a tkáních, došli k závěru, že se neliší práh u svalů a periostu v tomtéž regionu, 

zatímco  meziregionální  rozdíly  nacházejí:  v oblasti  šíje  byly  prahy nižší  než  v lumbosakrálním 

regionu, ramenní pletenec dosahoval středních hodnot. Fernández-de-las-Peňas et al. (2009, s. 507) 

uvádějí že MTrP vykazují vyšší mechanickou citlivost, nebo nižší PPT.

Různí autoři zkoumali vliv různých faktorů na PPT. Chesterton et al. (2003, s. 263) zjistili 

nižší  hodnoty  PPT  na  prvním  dorzálním  interosseálním  svalu  zdravých  žen  v porovnání  se 

zdravými muži. Vliv stresu a strachu na PPT m. temporalis potvrdili Vedolin et al. (2009, s. 316-7). 

Fáze  menstruačního  cyklu  na  PPT  žvýkacích  svalů  nepotvrdili  Vignolo  et  al.  (2008,  s. 310), 

zatímco v téže studii diskutují možný vliv perorální antikoncepce na snížení PPT. Okamžité zvýšení 

PPT na obou laterálních epikondylech udávají po manipulaci krční páteře segmentů C6-7 Fernández 

et al. (2007, s. 327). Teyes, Bisset a Vincenzino (2008, s. 37-42) udávají pozitivní efekt mobilizace 

na PPT bolestivých ramen. Oliviera-Campelo et al. zaznamenali zvýšení PPT m. temporalis a m. 

masseter po manipulaci atlanto-okcipitálního skloubení.
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2 CÍLE A HYPOTÉZY

2.1 CÍL PRÁCE

• Zkoumat vliv kloubní konfigurace (centrovaného versus decentrovaného postavení) na práh 

tlakové citlivosti (PPT) svalu.

• Zkoumat vliv polohy vyšetřovaného (sed vs. leh) na PPT svalu.

• Na  základě  zpracovaných  výsledků  výzkumu  diskutovat  různé  mechanismy  modulace 

nociceptivního aferentního signálu.

2.2 HYPOTÉZY

• H1:

H0 1:  Práh  tlakové  citlivosti  (PPT)  m. tibialis  anterior se  nebude  lišit  v centrovaném 

a decentrovaném postavení.

HA  1:  PPT  m. tibialis  antrior bude  v centrovaném  postavení  vsedě  i vleže  vyšší než 

v postavení decentrovaném.

• H2:

H0 2: PPT m. temporalis se nebude lišit v centrovaném a decentrovaném postavení vsedě 

i vleže.

HA  2:  PPT  m. temporalis  bude  v centrovaném  postavení  vsedě  i vleže  vyšší než 

v postavení decentrovaném.

• H3:

H0 3: Práh tlakové citlivosti (PPT) m. interosseus dorzalis I se nebude lišit v centrovaném 

a decentrovaném postavení vsedě i vleže.

HA 3: PPT m. interosseus dorzalis I bude v centrovaném postavení vsedě i vleže vyšší než 

v postavení decentrovaném.

• H4:

H0 4: Poloha vyšetřovaného (vsedě resp. vleže) nebude mít vliv na PPT m. tibialis anterior.

HA 4: V poloze vsedě bude PPT m. tibialis anterior vyšší než vleže.

• H5:
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H0 5: Poloha vyšetřovaného (vsedě resp. vleže) nebude mít vliv na PPT m. Temporalis.

HA 5: V poloze vsedě bude PPT m. temporalis vyšší než vleže.

• H6:

H0 6:  Poloha vyšetřovaného (vsedě resp.  vleže)  nebude mít  vliv  na PPT  m. interosseus 

dorsalis I.

HA 6: V poloze vsedě bude PPT m. interosseus dorsalis I. vyšší než vleže.
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3 SOUBOR A METODIKA

3.1 CHARAKTERISTIKA SOUBORU PROBANDŮ

Výzkum byl  prováděn  na  náhodně  vybraných  dobrovolnících  ze  sociální  sítě  jednoho 

z vyšetřujících,  většinou  studentech  či  absolventech  vysokých  škol  s  jiným  než  medicínským 

zaměřením, kteří zareagovali na iniciační e-mail. Z důvodu možného subjektivního zkreslení byli ze 

studie předem vyloučeni studenti fyzioterapie, tedy ti, kteří jsou obeznámeni s termínem „funkční 

centrace kloubu“.

Náš výzkum pracoval se zdravými probandy. Na základě rešerše literatury různých autorů, 

kteří pracovali při měření prahu tlakové bolesti (pressure pain threshold – PPT) se zdravými jedinci 

(Derfin et al, 2003, s. 472; Chesterton et al., 2007, s. 762; Olivieira-Campelo et al, 2010, s. 311-

312; Kosek et al, 1993, s. 118;), jsme zvolili následující vylučovací kritéria: systémové onemocnění 

(typu diabetes melitus, revmatické onemocnění), neurologická onemocnění či stavy změněné kožní 

citlivosti (radikulopatie, polyneuropatie, neurózy, ADHD ad.), ortopedická operace, která by mohla 

výrazně  omezit  rozsah  pohybu,  výrazná  strukturální  deformita  páteře  (skolióza  nad 30°Cobba), 

požití  analgetik  48 hodin před měřením,  těhotenství,  bolest  v době měření  nad hodnotu šest  na 

vizuální analogové škále bolesti (VAS) (Fernández-de-las Peňas et al., 2007, s. 1068).

3.2 PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Měření se účastnili vždy dva vyšetřující a jeden dobrovolník. Ten byl předem obeznámen 

s rámcovými pravidly účasti ve studii (měření tlakové bolesti ve spodním prádle na třech místech 

těla v různých polohách, nevzít analgetika 48 hodin před měřením, nebýt pod vlivem alkoholu). 

O záměru studie byl dobrovolník informován jen obecně v zájmu co nejobjektivnějších výsledků. 

Bylo krátce řečeno, že práce zkoumá vliv polohy těla na PPT. Bez naznačování domnělých hypotéz. 

Každý  vyšetřovaný  jedinec  podepsal  na  začátku  vyšetřovacího  protokolu  informovaný  souhlas. 

Měření probíhalo v nerušivém prostředí vyšetřovací místnosti za přiměřených teplotních podmínek 

v tělocvičně divadla Minor a na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol.

Po vyplnění dotazníku, který zjišťoval potenciální vylučovací kritéria, následovalo měření 

pohyblivosti  páteře,  klinické  vyšetření  a diagnostika  potenciálních  myofasciálních  spoušťových 

bodů  (MTrP)  v třech  měřených  svalech:  m. tibialis  anterior,  m. interosseus  dorzalis  I a m. 

temporalis,  vše na nedominantní  straně.  Po tréninkovém pokusu na extenzorech  zápěstí  a prstů 

dominantní  horní  končetiny  byl  změřen  PPT  ve  všech  třech  zmíněných  svalech  v centrované 

a decentrované pozici  vleže a vsedě v pořadí,  které  si  dobrovolník vylosoval.  Na konci  byl  dán 
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prostor dobrovolníkovi na reflexi celého měření. Otázky typu, který bod se mu posuzoval nejlépe, 

nejhůře, zda se mohl soustředit po celou dobu atd. Celý vyšetřovací protokol trval cca 50 minut.

3.2.1 Dotazník

Jak bylo uvedeno výše, vyplnění dotazníku sloužilo především k odhalení kritérií, které by 

dobrovolníka potenciálně vyloučily ze studie. Otázky byly vesměs formulované tak, že odpověď 

„ne“  jedince ze  studie  nevylučuje  zatímco  „ano“ si  žádá  další  klinické  doplnění  (anamnestická 

otázka, klinické vyšetření atd.)

3.2.2 Měření pohyblivosti páteře

Využili jsme známé testy dynamiky páteře (Kolář, 2009, s. 138-9). Součástí vyšetření byla 

i Adamsova zkouška k vyloučení probandů se strukturální skoliózou.

Čepojevova vzdálenost  ukazuje rozsah pohybu  krční  páteře  do flexe.  Měří  se  od trnu 

C7(první bod) 8 cm kraniálně (druhý bod). Při maximálním předklonu hlavy by se měla vzdálenost 

prodloužit nejméně o 2,5-3 cm.

Forestierova  fleche  je  kolmá  vzdálenost  hrbolu  kosti  týlní  od  stěny  (ve  stoje).  Za 

fyziologické situace je rovna nule.

Schoberova distance  značí  rozvinutí  bederní  páteře.  Referenčními  body  jsou  trn  L5 

a označený bod ve vzdálenosti 10cm kraniálně. Při předklonu je normální prodloužení na 15cm.

Stiborova vzdálenost  – rozvinutí  páteře jako celku.  Vzdálenost  mezi  C7 až L5 se při 

předklonu zvětší aspoň o 7-10 cm.

Ottova inklinační vzdálenost je měření pohyblivosti hrudní páteře při předklonu. Od bodu 

C7 naměříme 30 cm kaudálně, při předklonu se má vzdálenost prodloužit nejméně o 3-3,5 cm.

Ottova reklinační vzdálenost je měření pohyblivosti hrudní páteře při záklonu, výchozí 

body jsou stejné jako u inklinační distance. Při záklonu by se měla třiceticentimetrová vzdálenost 

zmenšit průměrně o 2,5 cm.

Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře dostaneme součtem obou předchozích hodnot, 

předklonu i záklonu. Celková pohyblivost hrudní páteře by tedy měla být 5-6 cm.

3.2.3 Klinické vyšetření svalových spoušťových bodů

Terapeut  s více  než  desetiletou  zkušeností  s diagnostikováním MTrP palpoval  na  třech 

vybraných svalech nedominantní strany: m. tibialis anterior, m. interosseus dorzalis I (na palcové os 

metacarpalis  I  a m.  temporalis.  Na základě  studií  (Fernández-Carnero,  2007,  s.  354-355;  César 
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Fernandéz-de-las-Peňas, 2009, s. 507; Oliviera-Campelo, 2010, s. 311 ad.) odkazujících především 

na Simons et al (1999), jsme zjišťovali  čtyři  diagnostická kritéria MTrP: (1) přítomnost tuhého 

pruhu ve svalu;  (2) přítomnost  hyperiritabilního  bodu v tuhém pruhu svalu;  (3) lokální  svalový 

záškub vyvolaný přebrnknutím svalového pruhu; (4) přenesená bolest.

Pro  upřesnění  lokalizace  MTrP  jsme  pomocí  přístroje  pro  aplikaci  elektroakupunktury 

Stimul 3 (výrobce TESLA) na kůži nad MTrP nalezli bod s maximální změnou kožního odporu. 

Dle Hurtové (2009, s. 38), která se odkazuje na Yapa (2007), je odpor v místě MTrP snížen. Toto 

místo jsme označili.

3.2.4 Vyšetření prahu bolestivé tlakové citlivosti

Práh bolestivé tlakové citlivost (pressure pain threshold – PPT) je definován jako takový 

tlak na tkáň, který jedinec určí jako první bolestivý pocit (La Touche et al, 2011, s. 51; Fernandéz-

-de-las-Peňas, 2009b, s. 671; Oliviera-Campelo, 2010, s. 312; Fernández-Carnero, 2007, s. 355 ad.). 

Fischer (1987, s. 116) zmiňuje jako prahový i pocit diskomfortu.

Podobně jako jiné studie (Defrin et al, 2003 s. 472; César Fernandéz-de-las-Peňas, 2007, s. 

1069; Kosek et al. 1993, s. 25 ad.) jsme používali digitální algometr (Somedic Algometer typ II) 

s gumovým tlakovým čidlem o velikosti 1 cm2, které měří tlak v kPa. Před každým vyšetřovacím 

dnem byla provedena standardní kalibrace. Algometr také umožňuje sledovat rychlost zvyšujícího 

se tlaku. Stejně jako většina studií využívajících tento algometr (Derfin et al, 2003, s. 472; César 

Fernandéz-de-las-Peňas, 2007, s. 1069; César Fernandéz-de-las-Peňas, 2009a, s. 671) jsme zvolili 

rychlost přítlaku 30 kPa/s, až do momentu, kdy vyšetřovaný pocítil tlak jako bolest a řekl „stop“. 

Dosažený tlak jsme zaznamenali.

Z důvodu zvýšení reliability jsme před měřením na třech zkoumaných svalech provedli 

zkoušku na extenzorech zápěstí dominantní (tedy druhé) horní končetiny vleže na zádech. Čtyři za 

sebou jdoucí  pokusy,  ve kterých byl  dobrovolník  vyzván,  aby vnímal  intenzitu,  místo  i kvalitu 
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Obrázek  12:  Upřesnění  
lokalizace  MTrP  pomocí  
přístroje Stimul 3, který měří  
změnu  maximálního  kožního 
odporu.  Na  obrázku  je  
znázorněno i označení tohoto 
bodu,  na  kterém  se  později  
měřil PPT.



bolesti,  aby se seznámil  s metodikou a byl  schopen posléze určit,  co nejpřesněji  stejnou kvalitu 

a intenzitu podnětu a subjektivně kontrolovat, zda jsme se sondou neposunuli z označeného místa 

(vykonával tak mj. službu dalšího kontrolního mechanismu studie).

V samotném klinickém pokusu jsme  dobrovolníky měřili  celkem ve  čtyřech  polohách: 

centrovaný  a decentrovaný  sed  a centrovaný  a decentrovaný  leh  (viz  dále).  V dané  poloze  byli 

probandi  podrobeni  vždy čtyřem měřením na tomtéž  svalu  za  sebou s pauzou mezi  pokusy 30 

sekund (Oliviera-Campelo et al., 2010, s. 310; La Touche, 2011, s. 51; Fernandéz-de-las-Peňas, 

2007, s. 788 ad.). Pořadí jednotlivých svalů bylo v každé pozici randomizováno.

K minimalizaci ovlivnění PPT pořadím měření v centrované a decentrované pozici jsme, 

podobně  jako  Gomez  et  al.  (2008,  s.  203)  rozdělili  náhodně  probandy  tak,  že  jedna  skupina 

absolvovala vždy první měření v centrované pozici a druhé v decentrované a naopak. Dobrovolníci 

si také losovali, zda se začne v poloze vleže či vsedě. Měření prováděl tentýž vyšetřující s pětiletou 

zkušeností ve zjišťování PPT, druhý vyšetřující upravoval polohu vyšetřovaného a zapisoval.

3.2.5 Poloha vyšetřovaných

Centrovaný sed definujeme dle Brüggera s Kolářovou variantou přidaného ozubeného kola 

(Kolář, 2009, s. 236). Dobrovolníci seděli při měření na točité židli s možností výškového nastavení 

bez opěrky zad tak, aby se u každého dalo dosáhnout polohy,  kdy spojnice kyčelních kloubů je 

lehce nad spojnicí kolen. Pánev je v neutrálním postavení, páteř napřímená s protaženou bederní 

lordózou,  hlava  v neutrálním  postavení,  čelist  držena  volně  lehce  pootevřená,  pohled  očí 

horizontální.  Spuštěná  olovnice  prochází  od  proc.  mastoideus,  středem  ramenních  a kyčelních 

kloubů. V kyčelních kloubech je udrženo centrované postavení lehkou zevní rotací a abdukcí, které 

závisí na míře flexe (Kolář, 2001, s. 157). V kolenních kloubech je 90° flexe, chodidla jsou celými 

ploskami opřena o zem. Ruce volně spočívají na stehnech. Proband byl po nastavení této pozice 

vyzván, aby se v ní „uvelebil“ tak, aby poloha nepůsobila křečovité držení. Viz obrázek 14.
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Obrázek  13:  Sonda  algometru  umístěná  kolmo  
na měřící místo, zde m. temporalis



Předobrazem  decentrovaného  sedu  je  Brüggerem  definované  sternosymfyzární  držení. 

Pánev  je  v retroverzi,  páteř  kyfotizována  s ostrým  lordotickým  zalomením  v krčním  (či  C-Th) 

úseku, hlava v reklinaci,  pohled očí nad horizontálu.  Chodidla zůstávají  celou ploskou na zemi, 

kyčelní klouby jsou převedeny do vnitřní rotace a addukce. Ruce volně spočívají na stehnech, první 

interoseální prostor (a měřený první interoseální sval) tedy zůstává ve stejné pozici v centrované 

i decentrované poloze. Viz obrázek 15.

Centrovaný leh vychází ze zásad ošetřovatelského polohování. Pro udržení dobrovolníka 

v pasivní  poloze  vleže  jsme  použili  perličkové  polohovací  rehabilitační  pomůcky  (firma  CSO 

38

Obrázek 14: Centrovaný sed Obrázek 15: Decentrovaný sed

Obrázek 16: Centrovaný leh Obrázek 17: Decentrovaný leh



Ostrava). Páteř je napřímená, hlava v neutrální poloze, v klíčových kloubech nastavena lehká zevní 

rotace a abdukce. Předloktí jsou ve středním postavení, ruce vypodložené s lehkou dorzální flexí 

a radiální  dukcí  v zápěstí.  Dolní  končetiny  jsou  vypodložené  perličkovým  polštářem,  chodidla 

držena volně v lehké plantární flexi. Viz obrázek 16 a 18.

V decentrovaném lehu jsme hlavu převedli do reklinace, ramenní klouby vypodložili do 

protrakce, v kyčelních kloubech nastavili vnitřní rotaci a addukci. Ruce zůstaly nezměněny, tedy 

stejně jako v centraci, stejně tak bederní páteř (obrázky 17 a 19).

V obou variantách polohy vleže (centrované i decentrované) byl vyšetřovaný vyzván, aby 

byl  pasivní, uvolněný, bez přebytečného svalového napětí,  kterým by držel nějaký segment těla 

v definované poloze.

3.3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Data jsme analyzovali  pomocí  programu Statistica  9.  Do statistického zpracování  jsme 

u každého  svalu  použili  průměr  posledních  tří  ze  čtyř  měřených  pokusů.  První  pokus  nebyl 

z důvodu získání větší reliability započítáván (Nussbaum a Downes, 1998, s. 165).
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Obrázek 18: Centrovaný leh

Obrázek 19: Decentrovaný leh



Normální  distribuci  kvantitativních  dat  potvrdil  test  Kolmogorov-Smirnov u PPT všech 

měřených svalů.

Pro porovnání hodnoty PPT u centrovaného a decentrovaného postavení v kloubech, stejně 

jako u poloh vsedě a vleže jsme použili univarietní testy pro opakovaná měření ANOVA.
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4 VÝSLEDKY

Schema získávání výsledků od probandů dokumentuje obrázek 20. Nesouhlas s metodikou 

(především kvůli  požadavku  vyšetření  ve  spodním prádle)  vyjádřilo  5 z 97  oslovených  lidí.  55 

dobrovolníků  přišlo  na  měření.  Data  z dotazníku  a návazné  klinické  vyšetření  vyřadilo 

6 dobrovolníků. Jejich data jsme zaznamenali pro případný další výzkum. Vyřadili jsme probandy 

s dlouhodobě užívanými kortikoidy při nefrotickém syndromu a léky na epilepsii.  Jeden proband 

vykazoval  příznaky ADHD a psychické  lability.  Jeho výsledky mezi  jednotlivými  pokusy byly 

řádově méně konzistentní než všech ostatních, proto jsme ho (i bez potvrzené diagnózy) z výzkumu 

vyřadili.  Proband se skoliózou (jejíž velikost udával 14° Cobba v hrudní páteři a 35° v bederní), 

zaznamenal vysoce pozitivní výsledek v Adams testu a byl také vyřazen. Lehce pozitivní výsledky 

Adams  testu  u tří  probandů jsme  pominuli  a do  studie  tyto  dobrovolníky zařadili,  neboť jejich 

strukturální  deformita  nebránila  nastavení  sledovaných poloh.  Léky na  alergii  ani  antikoncepce 

nebyla důvodem k vyřazení ze studie. Základní demografická data 49 probandů (21 žen a 28 mužů) 

shrnuje tabulka 1. Mezi dobrovolníky bylo 5 leváků (i u nich jsme měřili  na nedominantní,  zde 

pravé, straně). Všichni dobrovolníci byli změřeni v centrovaném i decentrovaném postavení vsedě 

i vleže, 23 jich začínalo v decentrovaném postavení a 26 vsedě.
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Obrázek  20:  Schema 
získání  a zpracování  
dat

97 lidí osloveno  
E-mailem

55 dobrovolníků naměřeno

 49 dobrovolníků (21 žen, 28 mužů) 
ke statistickému zpracování 

Důvody vyřazení:
●ADHD (n=1)
●Skolióza (n=1)
●Farmaka dlouhodobě (n=2)
●Porucha citlivosti na HKK (n=1)
●Revmatoidní onemocnění (n=1)

Důvody nespolupráce:
●Bez odpovědi (n=20)
●Časové možnosti (n=17)
●Nesouhlas s metodikou (n=5)



Demografická data průměr SD

Věk (roky) 28,7 4,1

Výška (cm) 177 10,3

Hmotnost (kg) 72,9 15,7

BMI 23 3,2

Tabulka  1: Základní demografické ukazatele 49 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 19,7-
37,7 let. SD – směrodatná odchylka; BMI – body mass index

4.1 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ MYOFASCIÁLNÍCH TRIGGER POINTŮ

Ve čtyřech sledovaných diagnostických kritériích (viz kapitola 3.2.3) se objevil zásadní 

rozdíl mezi m. tibialis anterior a ostatními dvěma svaly.

Na m. tibialis anterior jsme pouze u 15 ze 49 probandů diagnostikovali přítomnost tuhého 

pruhu svaloviny (tedy prvního ze čtyř sledovaných kritérií) jinak byl sval bez příznaků. U všech 

vyšetřovaných se tedy jednalo o normální sval bez MTrP.

M. temporalis a m. interosseus dorsalis I dosáhly velmi podobných klinických výsledků. 

U 46 probandů (početně stejně v obou svalech) byl nalezen tuhý svalový snopec a hyperiritabilní 

bod v něm,  navíc  u 12  (opět  u každého z obou svalů)  jsme  vyšetřili  buď přítomnost  svalového 

záškubu nebo přenesené  bolesti.  Všechna čtyři  diagnostická  kritéria  splňovali  dva  dobrovolníci 

u TEMP jeden u INT.

4.2 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE

Zjistili  jsme velké množství  nefyziologických  nálezů,  především v Čepojevově zkoušce 

(44 z 49 měřených) a Ottově reklinační vzdálenosti (39) oboje ve smyslu hypomobility.  Naopak 

hypermobilní byla většina z patologických výsledků u Schoberovy zkoušky.

Název zkoušky Počet nefyziologických nálezů

Čepojev 44

Forestierre 2

Ottova inklinační vzdál. 23

Ottova reklinační vzdál. 39

Ottův sagitální index 33

Schober 11

Stibor 2
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4.3 PRÁH TLAKOVÉ BOLESTI

Průměrný tlak nutný k vyvolání pocitu bolesti (PPT) byl v decentrovaném postavení nižší 

u všech svalů jak v poloze vsedě tak vleže (viz tabulka 2 a obrázky 21, 23 a 22). TIB dosahoval víc 

než dvojnásobných tlaků při PPT než zbylé dva svaly. Procentuální změny PPT se pohybovaly od 

6,6% do 11,3%. Vsedě byla nejmenší změna PPT u TIB (6,6%), zatímco vleže byla u TIB největší 

(11,3%). TIB se tak nejvíce lišil v rozdílu centrovaného a decentrovaného postavení vsedě oproti 

poloze vleže. Nejkonzistentnější byl TEMP, INT dosáhl v součtu sedu i lehu nejvyššího rozdílu.

U dvou dobrovolníků jsme  zaznamenali  obrácený výsledek  u všech tří  měřených  svalů 

v poloze  vsedě  (nikoliv  vleže),  tedy  v decentrovaném  postavení  byl  vyšší  práh  PPT  než 

v centrovaném. Celkově vykázalo pět probandů obrácený PPT v nadpoloviční  většině měřených 

svalů (u čtyř a více svalů). Žádný jedinec neměl u všech svalů nižší PPT v centrovaném postavení, 

zatímco 10 vyšetřovaných dosáhlo vyššího PPT v centrovaném postavení u všech měřených svalů.

Centrované Decentrované Změna

Místo měření Průměr (SD) 95% CI Průměr (SD) 95% CI Průměru % změny

SED
TIB 684 (332) 589-779 639 (321) 547-731 45 (150) 6,6
TEMP 238 (124) 202-273 217 (110) 186-249 21 (47) 8,8
INT 336 (141) 295-376 302 (123) 266-337 34 (65) 10,1

LEH
TIB 652 (356) 550-754 578 (269) 501-656 74 (169) 11,3
TEMP 235 (112) 203-267 218 (105) 188-248 17 (55) 7,2
INT 340 (135) 301-378 310 (125) 274-346 30 (64) 8,8

Tabulka  2: Deskriptivní  statistika měření PPT (kPa) u zdravých jedinců (n=49).  TIB –  
m. tibialis  anterior;  TEMP – m. temporalis;  INT – m. interosseus  dorsalis  I;  SD – směrodatná  
odchylka (standard deviation); CI – interval spolehlivosti (confidence interval)

Vliv kloubní konfigurace (centrovaného oproti decentrovanému postavení) byl u všech tří 

měřených svalů signifikantně významný (viz tabulka 3). U INT dokonce s hodnotou P<0,0001.

Místo měření Vliv centrace Vliv polohy

TIB P=0,0010* P=0,01*

TEMP P=0,0016* P=0,91

INT P=0,00009** P=0,55

Tabulka  3: Vliv konfigurace v kloubu (centrované vs. decentrované postavení) a polohy 
měření (sed vs. leh) na PPT. P – hladina významnosti; *P<0,05; **P<0,0001
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Vliv polohy těla na PPT se signifikantně prokázal jen u TIB, průměrný PPT byl  vsedě 

vyšší než vleže. Obrázek 21 navíc dokumentuje i vyšší pokles PPT směrem k decentrované poloze 

vleže oproti sedu. U ostatních dvou svalů neměla poloha těla (sed a leh) vliv na PPT.

Obrázek  21:  Grafické  
znázornění  vlivu  polohy  těla  
na PPT m. tibialis anterior

Z obrázku  22 je patrné, že i INT vykázal rozdílný PPT vsedě oproti poloze v lehu, tento 

rozdíl  však nebyl  statisticky významný (p=0,55). Navíc zde jsme naměřili  vyšší  PPT vsedě (na 

rozdíl od TIB).

TEMP nevykázal téměř žádný rozdíl PPT mezi sedem a lehem (viz obrázek 23)
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Obrázek  22:  Grafické 
znázornění  vlivu  polohy  těla  
na  PPT  u m.  interosseus 
dorsalis I



Potvrzujeme hypotézu H4, zatímco hypotézy H5 a H6 byly zamítnuty a byly u nich přijaté 

jejich nulové varianty.
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Obrázek  23:  Grafické  
znázornění  vlivu  polohy  
těla  na  PPT  u m.  
temporalis



5 DISKUSE

5.1 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ DYNAMIKY PÁTEŘE

Nález  takového  množství  nefyziologických  hodnot  u  zdravé  populace  je  překvapující. 

Vinu  na  tom  mohou  mít  jistě  především  ne  úplně  přesné  metody  měření.  Bod  na  vrcholech 

spinálních obratlů se v dynamice posunuje a tak může dojít ke zkreslení. I kdyby to nebyl ten hlavní 

důvod,  domníváme  se,  že  ani  takové  patologické  hodnoty  nás  neomezovaly  v  tom dosáhnout 

centrovaného a decentrovaného postavení i když u jedinců s "tuhou páteří" by snad bylo přesnější 

označení "směrem k centrovanému a decentrovanému postavení". Pro naší práci je však klíčové, že 

jsme vždy zaznamenali jednoznačný rozdíl mezi centrovanou a decentrovanou polohou.

Malé  množství  patologických  nálezů  u  Stiborovy  zkoušky  (2)  si  vysvětlujeme 

kompenzačním vlivem dvou častých patologií (hypomobility hrudní páteře a hypermobility páteře 

bederní).

Stejně jako dobrovolníci ve studii Kosek et al. (1993, s. 122) i "naši" potvrzovali, že pro 

většinu vyšetřovaných bylo měření PPT subjektivně příjemnou chvílí relaxace. Tento fakt uvádíme 

proto, že zvyšuje compliance probandů se v budoucnu znovu účastnit měření a to je vlastně jedna z 

výhod použité metodiky. 

5.2 CHARAKTERISTIKA MTRPS

V zásadní publikaci, která historicky zkoumá svalové spoušťové body (MTrP) vyzývají její 

autoři Simons et al. (1999, s. 35), aby každá studie zabývající se touto tematikou důkladně popsala 

jakých diagnostických kritérií při sledování MTrP používala.

Mezi  esenciální kritéria  přítomnosti  MTrP  řadí  Simons  et  al.  (1999,  s.  35): 

1) palpovatelný  napjatý  pruh  svaloviny,  2)  bolestivý  bod  v uzlíku  napjatého  pruhu  svalu, 

3) pacientem rozpoznaná charakteristická bolest (při přebrnknutí u aktivního MTrP) a 4) bolestivé 

omezení plného rozsahu pohybu. Jako  kritéria potvrzující diagnózu udávají 1) lokální svalový 

záškub,  2)  přítomnost  lokálního  svalového  záškubu  po  penetraci  uzlíku  svalu  jehlou, 

3) charakteristicky přenesená bolest a 4) spontánní EMG aktivita uzlíku svaloviny. Jako minimální 

kritéria udávají titíž autoři (s. 35) přítomnost citlivého bolestivého uzlíku v tuhém svalovém pruhu 

a rozpoznání bolestivého vjemu („subject recognition of the pain“).

V našem klinickém testování se jen u nepatrného vzorku z celkového počtu 49 probandů 

(u každého jsme vyšetřovali 3 svaly, celkem tedy 147 svalů) vyskytla přenesená bolest (6) či lokální 
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záškub (24). Využitím minimálních kritérií dle Simons et al. (1999, s. 35) (v naší studii kritéria 1) 

a 2) viz kapitola 3.2.3) bychom označili 46 MTrP u INT, s. 46 u TEMP a 0 u TIB.

Fernández-Carnero et al. (2007, s. 359) ve studii na svalech předloktí využívá jako nutný 

znak  MTrP i přenesenou  bolest  a lokální  svalový  záškub.  Tím požaduje  pro  diagnostiku  MTrP 

pozitivitu všech čtyř námi využívaných kritérií (obdobně jako Fernandéz-de-las-Peňas, 2009, s. 507 

nebo Oliviera-Campelo, 2010, s. 311, oba u žvýkacích svalů). V takovém případě by naše studie 

musela označit jen 1 MTrP v INT, 1 v TEMP a 0 v TIB.

Všechny studie, které považují za sval s MTrP jen ten, který splní všechna čtyři kritéria 

(Fernández-Carnero  et  al.,  2007,  s.  354-355;  Fernández-Carnero  et  al.,  2008,  s.  803;  César 

Fernandéz-de-las-Peňas, 2009, s. 507; Oliviera-Campelo, 2010, s. 311) svorně citují Simonse et al.

(1999) a Gerwina et al. (1997) jako autory, kteří zavedli tyto čtyři diagnostická kritéria MTrP. Výše 

jsme dokumentovali, že Simons et al. považují přítomnost přenesené bolesti a svalového záškubu 

jen jako potvrzující. Gerwin (1997, s. 68) označuje jako latentní MTrP sval obsahující citlivý bod 

(tender  point)  a napjatý  pruh  svaloviny (tedy obdobně jako  Simons  et  al.).  Ve  své  studii  však 

zkoumá reliabilitu i dalších kritérií (právě přenesenou bolest a lokální svalový záškub) a v závěru 

studie postuluje: „identifikace MTrP bude tím specifičtější, čím více funkcí bude hodnoceno a vzato 

do kritérií“ (Gervin et al., 1997, s. 72). Simons et al. (1999, s. 34-35) a Gerwin et al. (1997, s. 68) se 

shodují  v tom, že vyvolat  lokální  záškub patří  k technicky nejobtížnějším kritériím vyžadujícím 

velkou zkušenost vyšetřujícího.

Přítomnost  46  latentních  MTrP  v TEMP a INT  v naší  studii  tak  můžeme  na  základě 

Simonse et al. (1999, s. 35) a Gerwina et al. (1997, s. 68) potvrdit, ale z výše uvedeného je patrné, 

že  „naše“  MTrP nedosahují  takové  specificity  jako ve  studiích  kolegů  s pozitivitou  všech  čtyř 

diagnostických kritérií. Na druhé straně TIB vnímáme jednoznačně jako normální sval bez MTrP.

Dlužno  podotknout,  že  Fernández-Carnero  (2007,  s.  359),  Olivieira-Campelo  (2010,  s. 

311) a další citují vysokou reliabilitu klíčové studie pro metodiku Gerwin et al. (1997), udávají ji 

svorně od kappa 0,84 do 0,88. Nicméně v samotné studii Gerwin et al. (1997. s. 70, tabulka 3) se 

tato souhrnná čísla vůbec nevyskytují a reliabilita se výrazně liší jak u jednotlivých kritérií (např. 

0,11 u lokálního svalového záškubu oproti 0,57 u přenesené bolesti u m. sternocleidomastoideus), 

tak  u jednotlivých  svalů  (0,57  u přenesené  bolesti  m. sternocleidomastoideus  a 0,84  u m. 

iinfraspinatus). Navíc v systematickém přehledu reliability klinického vyšetření MTrP tvrdí Lucas 

et al. (2009, s. 87) že není žádná studie, která by dostatečně dokázala reliabilitu klinického vyšetření 

MTrP a stěžují si na různou (ale téměř vždy nedostatečnou) kvalitu citovaných prací.
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5.3 PPT

Naše výsledky, stejně jako např. Kosek et al. (1993, s. 120) ukázaly velké interindividuální 

rozdíly mezi probandy. Patrné je to jak ze směrodatných odchylek (např. u TIB v centrovaném lehu 

356  kPa)  tak  z rozdílů  minimální  a maximální  hodnoty  (např.  89  kPa  a 613kPa  u TEMP 

v centrovaném sedu).  Porovnání  s výsledky jiných studií  je  obtížné  především v tom,  že  každá 

používá lehce jinou metodiku (druh algometru, sval s MTrP či bez něj, poloha vsedě či vleže atd.) 

což shrnuje tabulka 4. U INT nedominantní strany dosahujeme obdobných směrodatných odchylek 

jako Defrin  et  al.  (2003,  s.  474)  ovšem průměrný  PPT je  v naší  studii  vyšší.  V PPT u TEMP 

dosahujeme srovnatelných průměrů se všemi třemi uvedenými autory,  nicméně Fernandez-de-las 

Peňas et al. (2007, s. 790) zaznamenali mnohem menší (více než poloviční) směrodatné odchylky 

a to jak u svalů s MTrP tak bez nich. Našli jsme jen jednu studii, která číselně zaznamenala PPT 

u TIB.  Ashina et  al.  (2003, s.  458) měřili  s menším průměrem sondy (0. 5 cm2)  a dosáhli  lehce 

nižšího PPT. Defrin et al. (2003, s. 474) měřili třemi velikostmi sondy (0,5, 1 a 2 cm2), přičemž u té 

s nižším průměrem dosáhli vždy vyššího PPT, tudíž naše výsledky to ještě více odlišuje. Tři studie, 

které zobrazují PPT TIB grafem, Graven-Nielsen et al. (1998, s. 49), Laursen et al. (1997, s. 263) 

a Graven-Nielsen a Mense (2004, s. 279) se pohybují od cca 450 do 600 kPa tedy lehce pod námi 

změřené průměry. V zásadě můžeme říci, že námi naměřené PPT všech tří svalů se pohybují okolo 

hodnot  naměřených i ostatními  autory,  přičemž největší  shoda je u TEMP, pak u INT a nejvíce 

rozdílný (vesměs vyšší) je náš PPT u TIB. V naší studii navíc pracujeme s rozdílem PPT ve dvou 

pozicích.  Domníváme  se,  že  jednotlivé  individuální  prahy,  resp.  jejich  rozdílnost  by  stejně 

v intencích této naší práce neměla hrát roli.

PPT u TIB dosahoval více než dvojnásobných hodnot než u zbylých dvou svalů. Na tento 

fakt nahlížíme ze dvou základních úhlů pohledu. První se týká kvality tkáně (již zmíněná otázka 

svalu bez MTrP a s ním). Reeves et al. (1986, s. 320) dokázali, že místo MTrP má signifikantně 

nižší PPT než normální sval. To by potvrzovalo naše tvrzení, že INT a TEMP byly svaly s MTrP, 

zatímco TIB je normální  sval.  Druhý pohled však jednoznačnost předešlého tvrzení komplikuje 

intersegmentálními rozdíly v PPT. Kosek et al. (1993, s. 122) postulují nižší PPT v regionu šíje, 

vyšší  okolo  ramene  a nejvyšší  (z měřených)  v bederní  oblasti.  Defrin  et  al.  (2003,  s.  478) 

upozorňují na proximodistální nárůst pomalejších nociceptivních vláken typu C. Kosek et al. (1993, 

s.  122)  však  prostou  matematikou  vyvracejí  možné  vysvětlení  nabízející  „zpoždění“  pomaleji 

vedoucích  C-vláken  a z toho  vyplývající  vyšší  PPT.  K podobným  intersegmentálním  rozdílům 

dospěl i Fischer (1987, s. 119), který měřil deset regionů trupu na obou stranách a rozdělil je dle 

výše PPT na nejnižší (m. trapezius), střední (oblast ramenního kloubu) a nejvyšší (bederní region 

a m.  infraspinatus  a zadní  m. deltoideus).  Fischer  (1987,  s.  123)  sumarizuje,  že dolní  segmenty 
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trupu mají obecně nižší PPT. Bohužel jsme nenašli studii, která by dokumentovala rozdílné PPT 

i u svalů  dolních  končetin  v porovnání  s ostatními  tělesnými  regiony.  Ve  světle  klinického 

hodnocení svalů (viz výše) je nesporné, že TIB byl skutečně svalem bez MTrP. Tento názor však 

nemůžeme podpořit argumentem vyššího změřeného PPT v dosud publikovaných studiích

M. interosseus 
dorsalis I kPa (SD)

M. temporalis 
kPa(SD)

M. tibialis anterior 
kPa (SD)

Chesterton et al. 1(2007, s. 763) D 377 (218)
D 348 (227)
D 397 (215)
D 381 (179)
D 370 (246)

Derfin et al. 2(2003, s. 474) N 283 (124)
N 286 (133)
N 280 (103)

Gomez et al.3(2008, s. 207) Dx 310 (78)
Sin 331 (117)
Dx 304 (87)
Sin 289 (85)

Oliviera-Campelo et al.4 (2010, s. 
313) ? 255 (69)

? 265 (69)
? 275 (88)

Fernandez-de-las Peňas et al. 5 (2007, 
s. 790) Dx- bez Trp 265(39)

Dx s Trp (n=3) 
245(49)

Sin bez TrP 255 (49)
Sin s TrP (n=5) 265 

(49)
Ashina et al.6 (2003, s. 458) N 563 (135)

Tabulka  4:  Průměrné  hodnoty  PPT  zdravých  jedinců  od  různých  autorů  s různými 
podmínkami měření. Všechny hodnoty byly přepočítány na kPa. Velikost sondy algometru byla ve  
všech případech krom Ashina et al. 1 cm2. D značí dominantní končetinu, N – nedominantní stranu.  
Ve dvou případech autoři měřili na velmi malém počtu probandů, v tabulce je na to upozorněno  
jejich počtem (n).
1 Chesterton  měří  vsedě  fixním algometrem  Salter.  Jednotlivé  hodnoty  odpovídají  pěti  měřitelům z jedné  studie 

(Chesterton 2007) VSEDĚ – DOMINANTNÍ RUKA – SVAL.

2 Derfin et al. (2003) Měřili digitálním algometrem Somedic. Hodnoty odpovídají třem po sobě jdoucím pokusům.  
VLEŽE – NEDOMINANTNÍ RUKA – SVAL.

3 Gomez et al (2008) nedefinuje svůj pressure algometr, odkazuje se na Silva et al (2005). Měří dva examinátoři.  
VSEDĚ – PŘEDNÍ ČÁST SVALU

4 Olivieira-Campelo et al. (2010) měřili tři různé asymptomatické skupiny – většina z probandů (97 ze 120) měla 
latentní Trp v Temporalisu. Nedefinují stranu, ani to, jestli měřili jen tam, kde byl MTrP – čili, že by střídali strany.  
VLEŽE – VĚTŠINA SVAL S MTrP.

5 Fernández-de-las-Peñas et al (2007) měřili na přední porci TEMP a odlišovali, zda tam byl či nebyl TrP. Nejspíše 
VLEŽE- zmiňují standardní protokol, odkazují na – Jenden et al. (1986)-Pain.

6 Ashira et al. (2003) měří digitálním algometrem Somedic s velikostí sondy 0,5 cm2. VSEDĚ S OPOROU ZAD – 
SVAL (nevyšetřují MTrP)
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K problematice rozdílného PPT u různých částí těla dodávají Kosek et al. (1993, s. 122-

123) že po  9-12 týdnech se sice všechny měřené  PPT zvýšily,  ale  zůstaly stejné  rozdíly mezi 

šíjovým regionem, ramenním a lumbosakrálním. Celkově zvýšený PPT tedy neměl vliv na poměry 

PPT v různých regionech. Defrina et al. (2003, s. 477) zjistili, že i když různé části těla vykazují 

rozdíly v hodnotě PPT, tak míra prostorové sumace (pokus s různými velikostmi tlakové sondy) 

zůstává stejná. Obdobně v našem měření je míra změny PPT u všech tří svalů v podstatě shodná 

i když jsou jejich jednotlivé PPT rozdílné. Jakoby na efekt postavení v kloubu neměl vliv klinický 

stav svalu (viz dále).

5.3.1 Vliv centrace/decentrace na PPT

Centrované postavení v kloubu statisticky významně zvýšilo PPT všech tří sledovaných 

svalů v poloze vsedě i vleže. Rozdíl v PPT se pohyboval od 6,6% do 11,3%. Fischer (1987, s. 125) 

v popisu  klinického  využití  PPT  mj.  uvádí  možnost  porovnat  účinky  různých  terapeutických 

intervencí. Předtím, než se budeme zabývat možnými příčinami dosažené nociceptivní modulace, 

porovnáme  naše  výsledky  s publikovanými  okamžitými  změnami  PPT,  kterých  bylo  dosaženo 

jinými terapeutickými zásahy.

Výsledky vybraných autorů uvedené v tabulce 5 jsme rozdělili do tří skupin dle vzájemné 

souvislosti místa zásahu a místa měřeného PPT. Ve všech třech kategoriích (zásah přímo na měřené 

tkáni,  v inervačním  segmentu  a mimo  inervační  segment)  se  nacházejí  studie,  které  dosáhly 

menšího  či  srovnatelného  procentuálního  poklesu  PPT v porovnání  s našimi  výsledky.  Tabulka 

zahrnuje různé skupiny probandů (zdravé i ty s chronickou bolestí), různé tkáně (svaly proximální 

i distální,  tkáňově  nedefinovaná  nejbolestivější  místa  např.  na  rameni,  i úpony  na  laterálním 

epikondylu) Výše jsme referovali o rozdílnosti PPT u odlišného typu tkáně, proximodistální rozdíly 

atd. Zařazení vlivu centrace v kloubu mezi ostatní terapeutické techniky tak chápeme především 

jako orientační,  které  si  ještě  v budoucnu vyžádá hlubšího  rozpracování.  Je  však lákavé zmínit 

stejný obdobný procentuální rozdíl PPT (11%) po aplikaci dvacetiminutového suchého tepla přímo 

na m. trapezius (Hou et al. 2002, s. 1411) a našeho výskledku u TIB vleže (11,3%) a INT vsedě 

(10,1%),  který  jsme  dosáhli  „pouhým“  překorigováním  tělesných  segmentů  směrem 

k centrovanému postavení navíc bez změny délky měřeného svalu.

50



Autor účastníci počet
místo měření 
PPT technika

% 
změny

ZÁSAH PŘÍMO NA MĚŘENÉ TKÁNI
Hou et al. (2002) CMPa 119 (107ž, 12m) m. trapezius HP a ROM 11,0

m. trapezius HP, ROM, ICT PPTo 90s 11,7
m. trapezius HP, ROM, SaS 16,3
m. trapezius HP, ROM, SaS, TENS 21,4
m. trapezius ICT PPT 90s 19,8
m. trapezius ICT PPTo 90s 23,4

Paungmali et al. 
(2003) LE 24 (7ž, 17m) LEpikondyl NBM MWM lokte 6,6
Teys et al. (2008) ASP 24(13ž, 11m) Rameno NBM mobilizace RK 16,8
Trampas et al. (2010) Zdraví s MTrP 30 (30m) Různé svaly DK RMTrP a PNF 20,1

ZÁSAH V INERVAČNÍM SEGMENTU
Ruiz-Sáez et al. (2007)Zdraví s MTrP 36 m. trapezius manipulace C3-4 5,9
O´Leary et al. (2007) CNP 24(24ž, 0m) C-pát NBM CF 6,8

C-pát NBM CCF 17,1
C pát 2. NBM CCF 12,3

Fernández-de-las-Peň
as et al. (2007) Zdraví 15 (8ž, 7m) LEpikondyl KL manipulace C5-6 21,4

LEepikondyl IL manipulace C5-6 27,6
Vicenzino et al. (1996) LE 15 (8ž, 7m) LEpikondyl? manipuilace C5-6 25,0
Fernández-Carnero et 
al. (2008) LE 10(5ž, 5m) LEpikondyl IL manipulace C5-6 30,1

ZÁSAH MIMO INERVAČNÍ SEGMENT
Olivieira-Campelo et 
al. (2010) Zdraví s MtrP 31 m. temporalis MT subokcip. svaly 6,9

m. temporalis manipulace A-O 7,1
Bretischwerdt et al. 
(2010) Zdraví 40(16ž, 24m) m. masseter IL unilat. stretch HAM 7,4

m. trapezius KL unilat. stretch HAM 18,0

Aparicio et al. (2009) Zdraví 35+35 kontrol
m. semi-
-membranosus dx MT subokcip. svaly 7,6

Tabulka  5:  CMB cervikální  myofasciální  bolest  (cervical  myofascial  pain);  LE  laterální  
epikondylalgie;  ASP  bolest  přední  části  ramene (anterior  shoulder  pain);  CNP – chronická bolest  krční  
páteře  (chronic  neck  pain);  NBM  – nejbolestivější  místo;  2.  NBM – druhé  nejbolestivější  místo;  KL  – 
kontralaterální;  IL – ipsilaterální;  HP – teplý sáček umístěný na sval a okolo (Hot pack therapy);  ROM – 
aktivní rozsah pohybu (rabge of movement) vyšetřovaní uklonili hlavu na jednu stranu a rotovali na druhou 
stranu  (s MtrP)  pětkrát  opakovali;  SaS  – technika  spray  with  stretch;  TENS  – 20  min,  100 Hz,  250 
mikrosekund,  intenzita  podprahově  motorická;  ICT  PPT 90s  – ischemická  kompresní  terapie  (ischemic  
compresion therapy) silou PPT po dobu 90 sekund;  ICT PPTo – ICT tlakem zprůměrovaným mezi  PPT 
a pahu  tolerance  bolesti  (pressure  tolerance  threshold);  MWM -Mulliganova  mobilizace  v  pohybu 
("mobilisation with movements") - udržují pasivní mobilizační posun kloubu při aktivním pohybu končetinou;  
RMTrP – uvolnění MTrP (release) příčnou masáží; PNF – periferní neuromuskulární

Jediná z uvedených studií přináší možnost přímo porovnat efekt terapie na PPT u stejného 

svalu,  u  jakého  jsme  měřili  my.  Oliviera-Campelo  et  al.  (2010)  naměřili  po  manipulaci  AO 

skloubení (v metodice je jako povinný „fenomén lupnutí“) procentuální rozdíl PPT u m. temporalis 

s MTrP 7,1% a po MT na krátké extenzory hlavy rozdíl (opět u TEMP) 6,9%, obě měření  byla 
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provedena vleže na zádech.  Výsledek naší  studie u TEMP vleže na zádech je 7,2%, tedy zcela 

srovnatelný výsledek.

Za  zmínku  ještě  stojí  počet  účastníků  studie.  Při  letmém  pohledu  zjistíme,  že  jediná 

z citovanách studií (Hou et al., 2002) měla vyšší počet změřených probandů (119) než naše studie 

(49). Dílem je to i tím, že část výzkumných prací rozdělila probandy do různých skupin, ve kterých 

porovnávali  placebo či nepřítomnost terapie  (Bretischwerdt et al.,  2010; Oliviera-Carnero et  al., 

2010). Námi citované číslo udává počet lidí, na kterých byl prokázaný efekt terapie. V naší studii 

jsme  randomizovali  pořadí  centrovaného  a decentrovaného  postavení,  nenalezli  mezi  nimi 

statistický  rozdíl  a můžeme  tak  využít  výsledky  všech  změřených  dobrovolníků  dohromady. 

Nicméně je zarážející, že i vysoce impactované časopisy publikují studie s 15 probandy (Vicenzino 

et al. in Pain – Impact 5,371, nebo Fernández-de-las Peňas in Journal of Orthopedics and Sport – 

impact 2,482). Navíc studie s malým počtem vyšetřených vykazují největší rozdíly před terapií a po 

ní. Fenández-Carnero dokonce v Journal of Manipulative and  Physiological Therapeutics (impact 

1,059) podkládá své názory deseti!! naměřenými pacienty. Je velkou otázkou, do jaké míry může 

být jeho výsledek změny PPT o 30% (nejvyšší  ze všech citovaných studií)  ovlivněn výběrovou 

chybou.

5.3.2 Vliv polohy těla – sed vs leh na PPT

Statisticky  významný  rozdíl  PPT  v závislosti  na  poloze  těla  jsme  naměřili  jen  u TIB 

(p=0,01),  v sedu  dosahoval  vyšší  průměrné  hodnoty  než  vleže.  Při  bližším  zkoumání  námi 

definovaných poloh zjistíme, že TIB byl jediným měřeným svalem, který dosahoval rozdílné délky 

v poloze  vleže  (akrum  v plantární  flexi)  a vsedě  (neutrální  postavení  v 90°flexi  talokrurálního 

kloubu).  Azevedo  et  al.  (2008,  s.  229)  dokumentovali  nižší  PPT  u m.  trapezius  u jedinců 

s depresivním postavením lopatky oproti těm, kteří vykazují lopatku v neutrálním postavení. Tento 

pokles  si  vysvětlují  „vyšším  napětím  podpůrných  tkání“  a zvažují  možný  vliv  senzitizace 

periferních  nocisenzorů.  Azevedo et  al.  ale  pracují  s jedinci,  kteří  mají  takto postavená ramena 

dlouhodobě oproti naší krátkodobě zaujaté pozici. Trampas et al. (2010, s. 95) jako jeden z důvodů 

vyššího  PPT  u protažených  ischiokrurálních  svalů  s latentním  MTrP  zmiňují  lepší  perfuzi 

u protaženého svalu a tím zvýší odtok substancí zvyšující bolest. V TIB však nebyl MTrP a tak se 

nedá předpokládat vyšší hodnoty senzitizujícíh substancí. Jako nejpravděpodobnější se zdá být další 

argument Trampas et al. (2010, s. 95) že protažení ischiokrurálních svalů při terapii sníží napětí  

volných nervových zakončení v tkáni a tím následně (v neprotažené pozici)  zvýší PPT. V našem 

případě,  ale  protažení  TIB  vleže  mohlo  zvýšit  napětí  volných  nervových  zakončení  a tímto 

periferním mechanismem senzitizace nociceptorů natažením snížit PPT vleže oproti sedu. 
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5.4 MODULACE AFERENTNÍCH NOCICEPTIVNÍCH DRAH

Výsledky naší studie nemohou přímo určit důvod, proč se PPT v decentrovaném postavení 

v kloubech sníží oproti postavení centrovanému. V porovnání s výsledky a úvahami jiných prací se 

však můžeme zamýšlet nad možnými teoriemi a nabízet různá vysvětlení.

Jestliže  jsou  při  kloubní  centraci  mj.  „kloubní  pouzdra  a  kloubní  vazy  v  minimálním  

napětí“  (Kolář.  2009,  s. 246),  znamená to,  že v jiném než centrovaném postavení  (například v 

postavení na hranici fyziologické bariéry - decentrovaném) jsou kloubní pouzdro a vazy v napětí 

vyšším či  obecněji  vysílají  určitě  odlišnou aferenci.  Paralelou  rozdílu napětí  kloubních struktur 

mezi decentrovaným a centrovaným kloubem je rozdíl mezi kloubem s funkční blokádou a kloubem 

po  úspěšném  užití  mobilizační  (či  manipulační)  techniky.  Základ  neurofyziologických  úvah  u 

mobilizačních technik definuje Katavich (1998, s. 134) tak, že pasivní mobilizační pohyby v kloubu 

mohou stimulovat  neurofyziologickou odpověď tím,  že aktivují  mechanoceptivní  aferenty,  které 

leží v kloubním pouzdru a ostatních tkáních. Připomeňme, že největší  aferentní pálení kloubních 

receptorů je v pozici blízké konci rozsahu v kloubu (Latash, 2008, s. 45; Katavich, 1998, s 134; 

Riemann  a  Lephart,  2002,  s. 75). Samo  odlišné  nastavení  v  kloubu  také  jistě  generuje 

neurofyziologickou odpověď, i když spíš tonického než fázického charakteru. Nicméně po úspěšné 

mobilizaci také setrvá kloubní pouzdro v odlišné (uvolněné) statické pozici a právě v ní většina 

studií měří postintervenční efekt terapie. Navíc ačkoliv původní vrátková teorie (Melzack, 1978, 

s. 130) zmiňuje především fázickou aferenci s rychlou adaptací (hlazení musí přejít ve škrábání či 

vibrace),  Wolf a Salter  (2006, s. 93) zmiňují  i  tonickou aktivitu  interneuronů míchy,  které  také 

mohou výsledný aferentní drive modulovat. 

V  českém  (Lewitovském)  prostředí  je  nutné  zmínit,  že  zahraniční  literatura  často  v 

neurofyziologických úvahách míchá pojmy mobilizace a manipulace. V úvodu studie o manipulaci 

se mluví o účinku mobilizačních technik (Fernández-Carnero et al., 2008, s. 676), v  práci o vlivu 

mobilizace  na  PPT  se  zase  hovoří  o  efektech  manipulace  (Paungmali  et  al.  2003,  s. 375-6). 

Zastřešujícím termínem je "spinal manipulative therapy" (SMT). Domníváme se (s respektem k 

odlišnosti  obou  technik,  které  v  českém  prostředí  dokumentoval  prof.  Karel  Lewit),  že  v 

následujících úvahách nehraje tento rozdíl zásadní roli.

Mezi periferní účinky mobilizace řadí Paugmali et al. (2003, s 383) či Teyes et al. (2008, 

s. 41) možné biomechanické změny či změny v nervových receptorech měkkých tkání. La Touche 

et al. v recentní studii (2011, s. 53) dokumentovali nižší PPT u TEMP v pozici vsedě s předsunutou 

nebo zasunutou hlavou oproti jejímu neutrálnímu postavení.  S odkazem na Darling et al.  (1984) 

a Forsberg  et  al.  (1985)  poukazují  (s. 49)  na  odlišné  postavení  mandibuly  a změny  v EMG 

žvýkacích svalů v závislosti na poloze hlavy a své výsledky (s. 53) přičítají (mimo jiné - viz dále) 
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změněným biomechanickým parametrům měřených svalů a měkkých tkání (měřili i dvě místa na 

m. masseter).  I my předpokládáme, že se TEMP biomechanicky změnil  (protáhl) v decentrované 

pozici hlavy, a tudíž můžeme přijmout hypotézu periferní modulace nocicepce. 

La Touche et al. ještě vysvětlují své výsledky na žvýkacích svalech tím, že probandi, kteří 

udržují  dané  postavení  hlavy,  zvýší  aktivitu  γ-motoneuronů,  čímž  se  zesílí  pálení  aferentů  ze 

svalových vřetének a facilituje se žvýkací reflex, což vede v konečné důsledku „ke zvýšení tuhosti 

temporomandibulárního  kloubu  a bolesti“.  Svou  úvahu  podkládají  experimentálním  modelem 

Johanssona a Sojky (1991). V "naší" decentrované pozici byla hlava spíš držena pasivně ("zavěšena 

do vaziva") a tudíž tento argument naší studii moc neodpovídá. Navíc jsme neshledali rozdíl ve 

změně PPT v pasivní poloze v leže (nižší aktivita γ-motoneuronů) oproti aktivnějšímu sedu (viz 

výše).

Ani nemůžeme přijmout jednu z Katavichových (1998, s. 134) hypotéz periferní modulace 

SMT (ve směru zvýšení PPT), ve které mluví o adaptaci fázických kloubních mechanoceptorů v 

důsledku  repetitivního  pohybu  v  kloubu  a  pomalu  adaptujících  při  kontinuálním  protažení 

kloubního pouzdra při statickém tlaku. V "naší" decentrované pozici byly klíčové klouby jedince 

vystaveny právě takovému kontinuálnímu tahu na kloubní pouzdro a vazy, a přitom decentrované 

polohy vykazovaly nižší PPT. 

Žádná z hypotéz modulace nocicepce na periferii však nemůže objasnit naše výsledky u 

INT a TIB, jejichž délka se v obou pozicích (centrovaná/decentrovaná) nezměnila.

U INT uvažujeme v prvé řadě na úrovni segmentu. Čihák (2006, s. 521) uvádí motorickou 

inervaci INT ze segmentů C8 a Th1. Defrin et al. (2003, s. 478) citují Jensena et al (1986), který 

tvrdí,  že  pro  PPT  jsou  důležitější  kožní  receptory  než  ty  svalové.  Musíme  tedy  vzít  v potaz 

i senzitivní inervaci kůže nad INT, která cestou konečných větví nn. digitales dorsales stoupá přes 

ramus  superficialis  n.  radialis  až  k segmentům  C5-C8  (Th1)  (Čihák,  2006,  s.  521).  Zmíněné 

segmenty  jistě  své  postavení  mezi  centrovanou  a  decentrovanou  polohou  změní.  Změny  PPT 

v důsledku mobilizačních technik na páteři vysvětlované mj. segmentální modulací dokumentuje 

více studií. Vicenzino et al. (1996), Fernández-de-las-Peňas et al. (2007), Fernández-Carnero et al. 

(2008) manipulovali segmenty C5-6 a pozorovali změnu PPT na laterálním epikondylu a Ruiz-Sáez 

et al. (2007) manipulovali C3-4, změny PPT dosáhli u m. trapezius. Fernández-de-las Peňas (2007, 

s. 325) hovoří obecně o reflexní relaxaci svalů pomocí stimulace kloubních mechanoceptorů nebo 

svalových  vřetének,  Ruiz-Sáez  et  al.  (2007,  s.  582)  zmiňují  modifikaci  proprioceptivních 

aferentních vláken typu I a II, která indukuje reflexní svalovou relaxaci. Katavich (1998,  s. 134) 

říká,  že  deformace  kloubního  pouzdra  může  reflexně  redukovat  svalový  tonus  a  dále  mluví  o 
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"vhodné" stimulaci Aβ vláken (ono "vhodné" více nerozvádí), která inhibuje nocicepci na úrovni 

míchy mechanismy Melzackovy a Wallovy vrátkové teorie. 

Segmentální modifikace však nevysvětluje případ změny PPT u TIB vleže, kde se poloha 

bederní páteře nezměnila.

Nejčastěji  zmiňovaným  centrálním  inhibičním  mechanismem  nad  úrovní  míchy  je 

descendentní inhibiční systém periakveduktální šedi (PAG) mozkového kmene (Olivieira-Campelo 

et al., 2010, s. 315; Fernández-de-las Peňas, 2007, s. 328; Starling et al., 2002; Fernández-Carnero 

et  al.,  2008,  s. 679).  Dle  Kataviche  (1998,  s. 134-5)  je  iniciován  ascendentními  Aβ  vlákny  u 

asymptomatického  kloubu  (cestou  zadních  provazců  míšních,  přes  ncl.  gracilis  a  cuneatus  a 

mediální  lemniskus)  a Aδ vlákny u kloubu se zánětem či za specifických podmínek zvýšeného 

stresu či předchozí bolestivé zkušenosti (z lamin I, IV a V cestou spinotalamického traktu vyvádí na 

úrovni středního mozku kolaterály do PAG). V našem případě zdravých dobrovolníků přichází v 

úvahu  první  možnost.  Bretischwerdt  et  al.  (2010,  s. 45)  potvrzují  centrální  mechanismy 

s odůvodněním, že se při jednostranném protažení ischiokrurálních svalů oboustranně změnil PPT 

na m. masseter i m. trapezius. 

Periakveduktální šeď a její descendentní inhibiční působení zmiňují Sterling et al. (2001) 

na základě zvýšení sympatiku spolu se snížením PPT a zvýšeným náborem hlubokých flexorů krku 

oproti flexorům povrchovým. V budoucnu bychom měli měřit i aktivitu sympatiku, abychom mohli 

přímo  potvrdit  či  vyvrátit  tuto  možnost  modulace.  Naše  výsledky  si  však  nepřímo  protiřečí  s 

Paungmali et al. (2003, s. 382), která změřila excitaci sympatiku při snížení PPT a cituje Sato et al. 

(1984) a její prokázání centrálního působení sympatiku,  kdy udržovaná poloha kolene kočky na 

konci  rozsahu  pohybu  ("end  range  position")  zvýšila  aktivitu  sympatiku  a dekortikace  tuto 

zvýšenou aktivitu snížila. V decentrované poloze se také pohybujeme v hraničním rozsahu v kloubu 

(obzvláště v rotační složce a v pohybech ve frontální rovině), a  tak bychom měli zvýšit hladinu 

sympatiku a dosáhnout nižšího PPT, leč my naměřili opak.

Olivieira-Campelo  (2010,  s. 315)  dokázali  mimosegmentální  vliv  manipulace  AO 

skloubení na PPT ve žvýkacích svalech a argumentují modulací nocicepce v trigeminálním nucleus 

caudalis, kde se stýká trigeminální inervace s afferenty horní krční páteře.

Další možné mechanismy změny PPT po manipulaci páteřních kloubů uvádí  Fernández-

de-las  Peňas  (2007,  s.325-326):  změna  koncentrace  zánětlivých  mediátorů  (je  otázkou,  za  jak 

dlouho nastane a zda by tedy mohla v našem případě být relevantní) či blíže neupřesněná excitace 

motorického systému. Dále připomíná, že aktivace endogenního opioidního systému byla vyvrácena 

ve studiích s naloxonem.  Teys et al. (2006, s. 41) zmiňují možné „endogenní inhibiční systémy“ 

vyvolané dostatečným senzorickým impulzem v důsledku mobilizace, ale blíže je neupřesňují.
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Ostatní (vyšší) centra CNS jsou už jen v rovině fyziologických úvah. PAG integruje vstupy 

z korové  části  limbického  systému  a diencephala  s ascendentními  impulzy  z míšního  rohu  a je 

přímo  spojen  s předním  cingulem,  insulou,  amygdalou,  i hypotalamem  ad.(Fields  et  al.,  2006, 

s. 126).  Fields  et  al.,  2006,  s. 131 však  dále  uvádějí,  že  na  aktivitu  PAG  mají  vliv  především 

behaviorální podmínky a prostředí a ty byly v obou našich pozicích stejné. 

Jednotlivé mechanismy se samozřejmě mohou vzájemně kombinovat, procentuální rozdíly 

mezi jednotlivými svaly jsou v naší studii nekonstantní v poloze vleže a vsedě, a tak se do této 

diskuze nepouštíme. V budoucnu by se ale i tento fakt dal zkoumat.
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ZÁVĚRY

• Práh tlakové bolesti (PPT) normálního svalu i latentního MTrP je v centrovaném postavení 

vyšší než v decentrovaném.

• PPT se posunul jak v posturálně vyšší (aktivnější) poloze vsedě, tak v pasivním polohování 

vleže, vždy v závislosti na centrovaném resp. decentrovaném postavení.

• Neprokázali jsme efekt výše posturální polohy (sed X leh) na PPT.

• PPT se měnil i ve svalu, jehož délka se nezměnila.

• PPT se měnil i ve svalu jehož segmentální inervace byla v místě, kde nedošlo ke změně 

konfigurace segmentů.

• Námi naměřená procentuální změna PPT  byla srovnatelná s částí studií využívajících jiné 

terapeutické intervence (mobilizace, manipulace, suché teplo).
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SOUHRN

Centrované postavení v kloubu je v současné době chápáno především v biomechanických 

souvislostech  (maximální  kontakt  kloubních  ploch,  ideální  statické  zatížení,  nejmenší  napětí 

kloubního  pouzdra  a  kloubních  vazů  atd.).  Tato  práce  se  snaží  poukázat  na  možný 

neurofyziologický obsah tohoto klíčového pojmu české fyzioterapie.

Bolest je subjektivní vjem, na jehož intenzitě (i kvalitě) se podílí řada faktorů. Modulace 

nociceptivních aferentních drah se odehrává na různých etážích centrálního nervového systému, z 

nichž nejznámější je tzv. míšní vrátkový systém.  

Tzv. "Brüggerův sed" (v naší práci využit ve variantě doc. Koláře) a "sternosymfyzální 

držení" ve své podstatě odpovídají pojmům centrovaného a decentrovaného postavení v klíčových 

kloubech v poloze v sedu.  Brügger dále na základě klinického pozorování tvrdil,  že v určitých 

statických polohách bude výraznější aktivita nociceptorů.

Tlaková  algometrie  je  jednou  z  možností  jak  objektivizovat  vnímání  bolesti,  případně 

porovnat účinky různých terapeutických intervencí. 

Naše práce zkoumá vliv centrovaného,  resp.  decentrovaného postavení  na práh tlakové 

bolesti (PPT) tří svalů s odlišnou segmentální inervací: m. temporalis, m. interosseus dorsalis I a 

m. tibialis anterior na skupině 49 (21žen, 28 mužů) zdravých mladých (28,7 let ± 4,1) dobrovolníků. 

Probandy  jsme  náhodně  rozdělili  do  dvou  skupin,  každá  začínala  buď  centrovaným  nebo 

decentrovaným postavením. Měřili  jsme ve dvou posturálních situacích.  V pasivní poloze vleže 

(předobrazem byly zásady polohování pacientů na lůžkách) a posturálně náročnější poloze vsedě. 

Pořadí obou stejně jako pořadí měření jednotlivých svalů bylo náhodné.

Ke  statistickému  zpracování  dat  jsme  použili  program Statistica  9,  testy  Kolmogorov-

Smirnov a multivarietní testy opakovaného měření ANOVA.

V  centrované  poloze  se  statisticky  významně  zvýšil  PPT  u  všech  tří  svalů  (p=0,001; 

0,0016; 0,00009) oproti poloze decentrované. Procentuálně vyjádřená změna PPT je srovnatelná s 

částí studií využívajících léčebné techniky (mobilizace, manipulace, cvičení). Neprokázali jsme vliv 

vyšší posturální polohy těla (sedu vs. lehu) na PPT. 

Nemáme  přímý  důkaz  o  místě  modulace  nociceptivního  signálu.  V diskuzi  zvažujeme 

úroveň periferie (m. temporalis),  míchy (m. interosseus dorsalis I),  anebo vyšší  etáž centrálního 

nervového systému (m. tibialis anterio v poloze vleže).
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Centrované  postavení  v  kloubu  zvyšuje  PPT  oproti  postavení  decentrovanému.  Jako 

možný neurofyziologický mechanismus nabízíme zvýšenou nocicepci z kloubního pouzdra a vazů v 

decentrované pozici a její následné zpracování na vyšší než segmentální úrovni míchy.

Tento nově potvrzený fakt otevírá další možnosti uchopení klíčového fyzioterapeutického 

pojmu "centrovaný kloub" a zároveň nabízí další možnosti vědeckého zkoumání této problematiky.
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SUMMARY

Joint centration is recently perceived primarily in its biomechanical context (maximal 

contact of joint surfaces, ideal static load, minimal stress in the articular capsule and syndesmi etc.). 

This paper strives to point out a possible neurophysiological content of the key notion of Czech 

physiotherapy. 

Pain is a subjective sensation, influenced in its intensity (and quality) by numerous factors. 

Nociceptive ascending pathways modulation takes place on many levels of the central nervous 

system, Gate control theory of pain being the most widely know. 

The so called „Brügger relief position“ (herein used in doc. Kolář‘s version) and „sterno-

symphysal syndrome“ principially equal the terms centration and decentration in key joints when 

sitting. On grounds of clinical research Brügger argued that in some static postures nociceptor 

activity will be higher. 

One way to objectify pain perception, eventually compare results of various therapeutical 

interventions, is pressure algometry. 

This paper examines the effect of joint centration and decentration on pressure pain treshold 

(PPT) of three muscles with dissimilar segment innervation: m. temporalis, m interosseus dorsalis I 

and m. tibialis anterior in a group of 49 (21 women, 28 men) healthy young ( 28,7 years ± 4,1) 

volunteers. The subjects were randomly assigned to two groups, each beginning with centered or 

decentered posture respectively. Measurements were taken in two postural situations: passive lying 

position (based on guidelines for positioning of patients in bed) and a posturally more demanding 

sitting position. The order of both positions as well as the order of individual muscles 

measurements were random. 

For analysis we used the Statistica 11.0 software, Kolmogorov-Smirnov tests and ANOVA 

multivariate repeated measures tests. 

In centered position the PPT in all three muscles significantly increased compared to 

decentered position (p=0,001; 0,0016; 0,00009). In percent the PPT change resembles some studies 

working with therapeutical techniques (mobilization, joint manipulation, exercise). Influence of 

higher postural position (sitting compared to lying down) on PPT was not proved. 
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We have no direct evidence of the place of modulation of nociceptive signal. We discuss 

possible role of periphery (m. temporalis), spinal cord (m. interosseus dorsalis I) or higher level of 

the central nervous system (m. tibialis anterio while lying down).

Centered joint position increases the PPT compared to decentered position. As a possible 

neurophysiological mechanism we suggest increased nociception from articular capture and 

ligaments in decentered position and its consecutive processing at a higher than segmental level of 

spinal cord. 

This newly proved fact opens further possibilities of conceiving the key physiotherapeutical 

notion of „joint centration“ and offers further possibilities of scientific investigation of the problem. 
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