
ABSTRAKT 
 

Název: Souvislost mezi výskytem trigger pointu v m. soleus a funkční poruchou 

SI skloubení a možnosti jejich vzájemného ovlivnění 

Cíle: Cílem práce je provést rešeršní zpracování komplexní problematiky 

fenoménu trigger pointů (TrPs) se zřetelem k jejich etiologii a vypracovat pilotní studii 

zaměřenou na ověření vzájemné funkční návaznosti výskytu TrP a hypertonu v m. 

soleus s funkční poruchou SI skloubení ve smyslu omezené joint play na stejnostranné 

dolní končetině. Experiment má na základě objektivních výsledků odpovědět na 

základní otázky, zda u pacientů trpících funkční poruchou SI skloubení s omezením 

joint play dochází k vytváření TrP v musculus soleus na stejnostranné končetině, zda lze 

odstraněním případného TrP v musculus soleus aplikací suché jehly odstranit funkční 

poruchu stejnostranného SI skloubení, a naopak, zda je možné obnovením joint play a 

odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí mobilizace ovlivnit tonus 

stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP. 

Metody: Na souboru osmi probandů s funkční poruchou SI skloubení byl 

ověřován tonus a výskyt TrP v m. soleus stejnostranné dolní končetiny. U čtyř probandů 

se současným výskytem funkční poruchy SI skloubení a TrP v m. soleus stejnostranné 

dolní končetiny byl hodnocen vliv odstranění TrP pomocí aplikace suché jehly na joint 

play SI skloubení. U dalších čtyř probandů s funkční poruchou SI skloubení byl 

sledován vliv obnovení joint play SI skloubení pomocí mobilizace na svalový tonus m. 

soleus stejnostranné dolní končetiny. Přítomnost funkční poruchy SI skloubení a TrP 

v m. soleus byla hodnocena na základě kineziologického vyšetření, svalový tonus m. 

soleus byl podroben objektivnímu vyšetření pomocí myotonometru. 

Výsledky: Experiment prokázal vzájemnou návaznost vzniku funkční poruchy 

SI skloubení a TrP v m. soleus stejnostranné dolní končetiny. Dále prokázal skutečnost, 

že odstraněním TrP v musculus soleus aplikací suché jehly lze odstranit funkční 

poruchu stejnostranného SI skloubení, a naopak, že obnovením joint play a odstraněním 

funkční poruchy SI skloubení pomocí mobilizace je možné ovlivnit tonus 

stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP. 
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