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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. 

Klí čová slova: hypertonus, joint play, suchá jehla, mobilizace 
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ABSTRACT 
 

Title: The relationship between the occurrence of a trigger point in the soleus 

muscle and the functional impairment of the SI joint and the possibility of their mutual 

influence. 

Objectives/Aims: The aim is to write a summarization of facts based on a 

literature research on the complex problem of the trigger point phenomenon with a 

regard to their etiology and work out a pilot study to verify the relationship between the 

TrP and stiffness in soleus muscle and the functional impairment of the SI joint in terms 

of reduced joint play in the ipsilateral lower extremity. The experiment, based on 

objective results, is to answer the fundamental questions of whether patients with 

functional impairment of the SI joint leads to the formation of a TrP in the soleus 

muscle on the ipsilateral limb, whether the eventual dry needle therapy of a TrP in the 

soleus muscle will remove the malfunction of the ipsilateral SI joint, and vice versa, 

whether if by restoring joint play in the SI joint by mobilization therapy will have an 

effect on the muscle tone of the ipsilateral soleus muscle and remove the TRP. 

Methods:  The incidence of TrP and the level of muscle tone was tested on 8 

persons with functional impairment of the SI joint. Two even groups were formed. The 

first group had both a TrP in the soleus muscle and a functional impairment of the SI 

joint, in the experiment dry needling was used to remedy the TrP and afterwards joint 

play was tested. The second group with functional impairment of the SI joint undertook 

mobilization therapy of the SI joint and muscle tone in the soleus muscle on the 

ipsilateral limb was tested. Functional impairment of the SI joint and the TrP in the 

soleus muscle were assessed on the basis of a kinesiological examination. Muscle tone 

in the soleus muscle was tested by the use of a myotonometer. 

Results: The experiment demonstrated the relationship between the functional 

impairment of the SI joint and the TrP in the soleus muscle on the ipsilateral lower 

extremity. Further, it showed that a TrP in the soleus muscle can be removed with the 

help of a dry needle and that when removed the joint play in the ipsilateral SI joint is 

restored, and vice versa, that the restoration of joint play in the SI joint via mobilization 

can influence the tone of ipsilateral soleus muscle and also remove the TrP.  

Key words: hypertonus, dry needling, joint play, mobilization 
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1 ÚVOD 

Funkční poruchy pohybového aparátu nepochybně představují jednu 

z nejčastějších příčin, pro kterou lidé vyhledávají pomoc u lékařů nebo fyzioterapeutů. 

Nejběžnějším symptomem takových onemocnění je obvykle bolest, která také pacienty 

nejvíce obtěžuje a limituje. Přitom nejrozšířenější příčinou bolestí bývá přítomnost 

bolestivých spoušťových bodů v různých svalech, tedy trigger pointů (trigger points – 

TrPs). Není rovněž ojedinělé, že se jednotlivé funkční poruchy řetězí a dochází přitom 

k postižení více oblastí organismu, jak je tomu například u vytváření kloubních blokád 

na podkladě lokálního hypertonu a přítomnosti TrPs. Při zjištění některých  kloubních 

blokád většinou hledáme reflexní změny (v mnoha případech TrPs), o nichž je známo, 

že se obvykle vyskytují společně s konkrétní funkční kloubní poruchou, nebo naopak 

při odhalení konkrétních reflexních změn (TrPs) pátráme po souvisejícím přidruženém 

postižení kloubu.  

Tato diagnostická praxe je vytvořena a hojně používána na základě dřívějších 

bohatých klinických zkušeností a vychází tedy z poznatků veskrze empirických. Mnohé 

funkční souvislosti v pohybovém aparátu, které jsou již dobře známy, jsou podrobovány 

exaktním studiím se snahou o jejich objektivizaci, případně objasnění principu 

vzájemného ovlivnění. Řada dalších vzájemných vztahů v pohybovém aparátu však 

dosud zůstává tímto výzkumem nepovšimnuta a některé z nich nejsou dokonce ani 

uvedeny v žádné dostupné odborné literatuře.  

Jedním takovým případem je vzájemné ovlivnění funkce sakroiliakálního 

skloubení a napětí musculus soleus. Některé klinické zkušenosti poukazují na častý 

výskyt TrP v m. soleus společně s funkčím postižením stejnostranného sakroiliakálního 

skloubení ve smyslu jeho omezené joint play.  

Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda tato funkční spojitost skutečně existuje, 

a dále zjistit, jaké z ní plynou důsledky pro terapii. Především zda je možné ovlivnit 

funkci SI skloubení působením na TrP ve stejnostranném m. soleus, což by při 

potvrzení hypotézy mělo značný význam při terapii funkčních poruch SI skloubení, 

s uplatněním zejména u pacientů s kontraindikací manuální terapie (mobilizace), jako 

jsou těhotné ženy, pacienti v časné pooperační fázi např. po implantaci TEP kyčelního 

kloubu, akutní stavy po úrazech, akutní zánětlivá onemocnění, pokročilé degenerativní 

změny, pokročilá osteoporóza, tumory, metastázy, akutní psychické stavy jako jsou 
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deprese, neurózy nebo hysterie aj. Neméně zajímavá je však i otázka, můžeme-li naopak 

ovlivnit napětí m. soleus obnovením joint play ve stejnostranném SI skloubení. 
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2 CÍLE PRÁCE A STANOVENÉ HYPOTÉZY 

2.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce v teoretické části je zpracování dostupné literatury 

zabývající se komplexní problematikou TrPs se zřetelem k jejich etiologii. 

V praktické čášti je cílem: 

1. Ověřit funkční spojitost výskytu TrP a zvýšeného tonu musculus soleus 

s omezením joint play SI skloubení stejnostranné končetiny a jejich vzájemné řetězení. 

2. Objektivizační metodou zmapovat možnosti ovlivnění joint play SI skloubení 

prostřednictvim odstranění Trp v m. soleus s využitím zejména u pacientů 

s kontraindikací manuální terapie (mobilizace) SI skloubení (např. těhotné ženy, 

pacienti v časné pooperační fázi např. po implantaci TEP kyčelního kloubu, akutní 

stavy po úrazech, akutní zánětlivá onemocnění, pokročilé degenerativní změny, 

pokročilá osteoporóza, tumory, metastázy, akutní psychické stavy jako jsou deprese, 

neurózy nebo hysterie aj.). 

2.2 Hypotézy 

Hypotéza 1 

U pacientů trpících funkční poruchou SI skloubení s omezením joint play 

dochází k vytváření TrP v musculus soleus na stejnostranné končetině. 

Hypotéza 2 

Odstraněním TrP v musculus soleus aplikací suché jehly lze odstranit funkční 

poruchu stejnostranného SI skloubení. 

Hypotéza 3 

Obnovením joint play a odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí 

mobilizace lze ovlivnit tonus stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Trigger pointy patří k primárním příčinám bolestí v lidském těle a v důsledku 

nedostatečných znalostí této problematiky u lékařů jimi mnoho pacientů často zbytečně 

trpí, jak to ve svých publikacích uvádějí Travell a Simons. Tito pacienti jsou léčeni 

neefektivně, což způsobuje vysoké výdaje na zdravotní péči a zhoršení kvality života 

těchto jedinců (Simons, 1999). Lékaři příliš často myofasciální potíže bagatelizují, nebo 

je považují za vymyšlené a simulované. Neléčí je vůbec, nebo pouze symptomaticky - 

např. podáváním analgetik (Davies, 2001). 

Je pravděpodobné, že bolesti způsobené TrPs trápí lidstvo už tisíce let. Staré 

čínské techniky léčby dotekem, které se zachovaly dodnes (např. akupresura ap.), mohly 

být prvními pokusy o vysvětlení a vyléčení toho, co dnes označujeme pojmem TrP 

(Melzack, 1977). Stejně tak i jiné národy celého světa užívaly různé druhy masáží         

a hlazení k odstranění bolestí pohybového aparátu.  

Bolest způsobená TrPs je jednou z nejrozšířenějších příčin potíží a omezení, 

případně ztráty pracovní schopnosti u zaměstnanců pracujících v kancelářích,                

v profesionálním i amatérském sportu a obecně všude tam, kde jsou lidé nuceni 

nějakým způsobem přetěžovat svalový aparát (Davies, 2001). 

3.1.1 Výskyt TrPs 

TrPs se mohou vyskytovat ve všech svalech a u všech lidí bez rozdílu věku, 

dokonce i u dětí včetně těch nejmenších. Vytvořené TrPs mohou setrvat ve svalu až    

do konce života a dokonce i zůstat ve svalu i po smrti až do doby, kdy nastoupí rigor 

mortis (Simons, 1999). 

3.1.2 Definice TrP 

Travell a Simons definují TrP jako vysoce dráždivé místo značné citlivosti         

v podobě uzlíku, který je znatelný v palpačně zřetelně napjatém provazci svalové tkáně 

(taut band). Onen uzlík reprezentuje vlastní TrP, může mít velikost od špendlíkové 

hlavičky až po velikost hrášku. Výsledky vyšetření postižených svalů biopsií prokázaly 

přítomnost „stažených uzlů“ v podobě velkých kulatých tmavě zbarvených svalových 
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vláken s významě zvětšeným průměrem (Šifta, 2007). Při stlačení TrP je vždy vyvolána 

bolest (Simons, 1999). Bolest představuje senzorickou, zatímco Taud band motorickou 

složku dysfunkce (Gerwin, 2001). 

Taut band je napjatý svalový provazec probíhající od začátku svalu až k jeho 

úponu (Gerwin, 2001), který může palpačně připomínat vaz. Přejetím přes tento napjatý 

provazec (tzv. „přebrnknutím“) můžeme v některých svalech vyvolat lokalizovaný 

svalový záškub. Tyto napjaté provazce mají za následek omezení rozsahu pohybu tím, 

že omezují svalu jeho schopnost dosáhnout své optimální délky. Taut bands mohou 

existovat ve svalech i bez přítomnosti TrPs a bolesi (Davies, 2001). 

TrP není totéž, co svalový spasmus. Spasmus je kontrakce celého svalu, TrP je 

kontrakce pouze jeho malé části. Spasmus se také na rozdíl od TrP lépe uvolňuje. Pro 

fenomén TrP se někdy používají i jiná označení jako například myogelóza, 

myotendinóza, tendomyóza nebo fibrozitida, avšak v posledních letech se terminologie 

sjednocuje právě na označení trigger point (Kolář, 2009). 

 

 

Obrázek č. 1: Svalové vlákno – normální (1) a s kontrakčním uzlíkem (2) (www.blog.renew-pt.com) 

3.1.3 Časté záměny 

Mnoho zdravotnických pracovníků má chybnou představu, že TrPs jsou totéž,  

co akupresurní body. Akupresurní body jsou vysvětleny jako místa koncentrace energie 

nebo místa blokád energie na meridiánech (energetické dráhy těla). Je obtížné prokázat, 

že takovéto dráhy existují. Na druhou stranu TrPs jsou již známé a prokazatelně existují. 

Akupresurní bod je bolestivý, pouze pokud splývá s TrP (Melzack, 1977; Simons, 

1999). 

TrPs jsou také často zaměňovány s „tender points“, což jsou body přítomné        

u fibromyalgického syndromu a přítomnost tender pointů je také jedním z kritérií       

pro stanovení této diagnózy (Davies, 2001). Fibromyalgie je stav difuzní citlivosti     



 14 

bez přítomnosti taut bands a je definována jako chronická forma myalgie trvajicí 

alespoň 3 měsíce (Wolfe, 1990; Rau, 1999). 

Pro odlišení fenoménů TrP a tender point jsou jasná pravidla: TrP potřebuje 

přiměřený tlak, aby mohla být vyvolána bolest, kdežto u tender pointu je intenzivní 

bolest přítomna i při pouhém doteku. Tender pointy také vyvolávají jen lokální bolest   

a nezpůsobují bolest přenesenou, jak tomu je u TrPs. U tender pointů také nejsou 

přítomny taut bands (Russell, 2001) a při jejich „přebrnknutí“ se neobjevuje lokální 

svalový záškub (Kolář, 2009). 

Je nutné zmínit, že lidé trpící fibromyalgií mají ve svalech přítomné jak tender 

pointy, tak i TrPs. Bylo by vážnou chybou diagnostikovat fibromyalgický syndrom       

u pacientů trpících „pouze“ TrPs mj. proto, že by tím byly zbytečně stigmatizováni        

a ztratili by víru v uzdravení (Simons, 1999). Nejdůležitější bod diferenciální 

diagnostiky fibromyalgie spočívá právě v jejím odlišení od myofasciálního bolestivého 

syndromu (MPS). Jejich rozlišení může být uskutečněno pouze na základě zevrubného 

klinického vyšetření, zejména pokud je MPS široce manifestován (Gerwin, 2001).  

3.2 Etiologie TrPs 

Prvotní příčiny formování TrPs jsou dosud nejasné. Podle Travellové vznikají 

TrPs akumulací tělesných odpovědí na trauma fyzického, emocionálního                  

nebo chemického charakteru (Kolař, 2009). 

V dostupné literatuře se nejčastěji uvádí, že TrPs jsou většinou způsobené 

svalovým přetížením, např. dlouhodobým zaujímáním statické  polohy (třeba              

při kancelářské práci (Carter, 1994)), nošením příliš těžkých břemen, sezením ve špatně 

konstruovaných židlích, nevhodným držením těla atd. (Huguenin, 2005). Tyto činnosti 

se dají do jisté míry změnit, pokud změníme své návyky (Delgado, 2009; Davies, 2001). 

TrPs se ale tvoří také ve svalech, které prodělaly nějakou nepřiměřenou zátěž 

způsobenou úrazy, jako jsou pády či autonehody. Náhlé kroutivé pohyby, které 

nastávají při těchto úrazech, kdy jsou svaly v extrémní kontrakci nebo v extrémním 

protažení, mají právě za následek vznik TrPs. TrPs vznikají také ve svalech, které byly 

poškozeny řezem při operacích, při zapichování injekčních jehel atp. (Davies, 2001). 
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Travell a Simons také uvádějí, že některé léky (např. blokátory kalciových 

kanálů užívané pro léčbu hypertenze) mohou dráždit TrPs a dokonce je i dlouhodobě 

fixovat. Jinými slovy může takováto léčba vysokého tlaku zhoršit pacientovy potíže      

a bolest. 

Otázka spojitosti TrPs a fibromyalgického syndromu je zatím nejasná. Je možné, 

že TrPs mohou stát u zrodu tohoto stavu, ale může to být i naopak, nebo nemusí 

existovat vůbec žádná spojitost. Jedna věc je však jistá, že oboje může být přítomno 

současně (Simons, 1999). 

Při vzniku TrP v jednom svalu často dochází k jeho rozšiřování do dalších svalů. 

K tomu dochází jednak skrze axialní kinetický řetězec v důsledku posturální dysfunkce 

a mechanické zátěže svalů a jednak skrze aktivaci TrPs v celých funkčních svalových 

skupinách, ve kterých svaly pracují jako agonisté nebo antagonisté a v důsledku 

dysfukce některého ze svalů jsou ostatní svaly přetěžovány až strukturálně poškozovány 

při snaze o kompenzaci primární dysfunkce. Tímto způsobem dochází ke vzniku 

myofasciálního bolestivého syndromu (Gerwin, 2001). 

3.2.1 Definice myofasciálního bolestivého syndromu – Myofascial Pain Syndrome 

Myofascial Pain Syndrome (MPS), provázený výskytem TrPs, je nezánětlivé 

onemocnění pohybového aparátu spojené s lokální bolestí a tuhostí svalů a je také 

charakterizováno přítomností TrPs (Lavelle, 2007; Poveda Roda, 2008). 

MPS je velmi častý v běžné populaci. Jeho incidence je až 54% u žen a 45%      

u mužů (Schmitter, 2007), i když většina publikací neuvádí výrazný rozdíl jeho četnosti 

výskytu mezi pohlavími. Přesto některé zdroje popisují vyšší prevalenci u žen (Lavelle, 

2007). 

Kolář (2009) uvádí MPS jako nejčastější bolestivé onemocnění svalů.                

U pacientů s MPS většinou dochází k přestavbě pohybových stereotypů a postury 

s antalgickým podkladem (Okeson, 1998; Simons, 1999). 

MPS může být klasifikován jako primární syndrom, který není podmíněn jinou 

patologií, nebo jako sekundární syndrom, který vzniká na základě jiné patologie v těle. 

Primární MPS je často typickým syndromem z přetížení (bývá v charakteristických 

oblastech, např. tenisový loket, zmrzlé rameno apod.). Sekundární MPS vzniká často   
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na podkladě whiplash syndromu, migrenózních bolestí, dysfunkce 

temporomandibulárního kloubu, laminektomie aj. (Gerwin, 2001).  

MPS může mít formu akutní nebo chronickou s projevy lokálními                 

nebo generalizovanými. Pokud přechází do chronické formy, současně inklinuje 

k rozšíření do generalizované formy, ale nepřechází ve fibromyalgii (Gerwin, 2001).  

3.2.2 Patofyziologie TrP 

Ve svalu dochází ke kontrakci v mikroskopické jednotce, kterou nazýváme 

sarkomera. Aby byl umožněn i ten nejdrobnější pohyb, je potřeba kontrakce milionů 

sarkomer. Když dojde k přílišné stimulaci sarkomery, která zároveň ztratí schopnost 

relaxace, dochází ke vzniku TrP (Simons, 1999). 

Za normálních okolností sarkomery fungují jako malinké pumpy, kontrahují se  

a uvolňují, a tím umožňují cirkulaci krve kapilárami, která zajišťuje jejich metabolické 

potřeby. Pokud sarkomery zůstávají trvale v kontrakci, tok krve se v dané oblasti           

v podstatě zastavuje. Důsledkem toho je nedostatečné okysličení a akumulace 

odpadních látek metabolismu ve svalu, což dále působí iritačně na TrP (Gerwin, 2001; 

Davies, 2001).  

Kromě zastavení krevní cirkulace dochází také vlivem trvalé kontrakce v dané 

oblasti ke kompresi lokálních senzitivních nervů a zpomalení toku jejich axoplasmy, 

která inhibuje uvolňování acetylcholinu na nervosvalové ploténce, což dále prohlubuje 

neschopnost relaxace svalových vláken (Šifta, 2007).  

Reakcí TrP na nastalou situaci je vysílání nociceptivních signálů do CNS 

prostřednictvím aferentních drah, dokud na ně CNS nezareaguje relaxací svalu. U svalu 

dojde k významnému zhoršení koordinace při pohybu, přičemž bezprostředně následuje 

zkrácení a zvýšení tonu postiženého svalu ( Gerwin, 2001; Davies, 2001). 

Jak již bylo uvedeno, TrP se nachází v palpačně zřetelně napjatém provazci 

svalové tkáně zvaném taut band. Samotný taut band není udržován aktivitou 

motoneuronu, protože ten nevykazuje žádnou aktivitu akčních potenciálů, která jinak 

běžně aktivní motoneuron doprovází. Namísto toho elektromyografická aktivita spojená 

s TrP v taut bandu vykazuje přítomnost negativně – pozitivních elektrických potenciálů, 

známých také jako „šum motorické ploténky“. Tento šum představuje miniaturní 
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potenciály motorické ploténky, které ale vznikají s 1000 x vyšší frekvencí (Simons, 

2001). Tato aktivita, považovaná za spontánní elektrickou aktivitu, je specificky 

spojována s oblastí citlivosti v taut bandu (Hubbard, 1993). 

3.2.3 Biochemie TrPs 

Za normálních okolností dochází na nervosvalové ploténce při volní svalové 

kontrakci k vyplavení acetylcholinu presynaptickou membránou, jeho navázání           

na nikotinový acetylcholinový receptor postynaptické membrány a posléze k jeho 

hydrolyzaci acetylcholinesterázou a jeho navrácení do presynaptické části, kde může 

být znovu použit při další kontrakci. Ve svalových vláknech dochází ke kontrakci 

pomocí následného vyplavení Ca2+ iontů ze sarkoplazmatického retikula, které se naváží 

na troponin a tím zablokují jeho inhibiční vliv  na tropomyosin s následkem vytvoření 

aktomyosinového komplexu a svalové kontrakce. Pro umožnění svalové relaxace         

je třeba ATP, které umožní aktivní transport Ca2+ zpět do sarkoplasmatického retikula 

(Trojan, 2003). 

 

 

Obrázek č. 2: Schéma nervosvalové ploténky (www.jaoa.org) 
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Vlivem výše zmíněných změn (ischemie spojená s útlakem cév a nervů) však 

dochází k ATP defektu s následkem dysfunkce Ca2+ pumpy, zvýšení kontrakční aktivity 

a vzniku bludného kruhu se vznikem nadměrné produkce acetylcholinu, defektu 

acetylcholinesterázy a zvýšení počtu nikotinacetylcholinových receptorů (Šifta, 2007). 

3.3 Dělení TrPs 

3.3.1 Aktivní a latentní TrPs 

Myofasciální TrPs jsou klasifikovány buď jako aktivní nebo jako latentní 

(Cummings, 2001; Simons, 1999). Ve své aktivní podobě je bolest kontinuální,            

je snížená svalová elasticita, objevuje se svalová slabost a přenesená bolest při přímém 

tlaku na TrP (Schmitter, 2007; Simons, 2004), nebo svalový záškub při proniknutí suché 

jehly do TrP (Huguenin, 2005). Tyto fenomény zahrnují aktivitu NS na míšní úrovni     

a výše (Mense, 2001). Intenzita a rozsah bolesti závisí hlavně na stupni iritability TrP 

(Delgado, 2009).  

Latentní TrPs vykazují stejnou klinickou charakteristiku jako aktivní, s tím 

rozdílem, že jejich příznaky se manifestují slaběji. Bolest není stálá, ale objevuje se jen 

s určitým vyvolávacím mechanismem jak v místě TrP, tak i přenesená bolest (Okeson, 

1998; Ge, 2008). Někteří autoři zastávají názor, že latentní TrPs mohou být spojené     

se vznikem svalových křečí (Ge, 2008), nebo že zatímco aktivní TrPs způsobují 

přenesenou bolest a ostatní uvedené příznaky, latentní TrPs jsou naproti tomu spojené 

„jen“ se zvýšeným napětím svalu, které je obvykle asymptomatické, ale detekovatelné 

klinickým vyšetřením (Huguenin, 2005). 

3.3.2 Centrální TrPs 

Vyřešení potíží s myofasciální bolestí závisí na lokalizaci centrálních TrPs 

(označovaných některými autory jako primární (Delgdao, 2009)) nebo těch TrPs, které 

vznikají uprostřed svalů. TrPs vždy vznikají v prostřední části svalových vláken, což je 

také místo vstupu motoneuronu, který přivádí z CNS signály pro svalovou kontrakci.   

V tomto místě dochází k největším problémům se sakromerami, které se „uzamykají“ 
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v trvalé kontrakci a formují TrPs. Pokud dokážeme správně lokalizovat svalové bříško, 

umožní nám to často nalézt kritické místo s výskytem bolestivých TrPs (Davies, 2001). 

Popsaná situace nastává u svalů, které mají vlákna uspořádaná paralelně           

od jednoho konce ke druhému. Vzhledem k faktu, že různé svaly plní odlišné funkce, 

mívají také různé uspořádání svalových vláken. Různý počet hlav, tvar plochých 

vícesegmentových svalů nebo svalů s větším počtem svalových bříšek navzájem 

oddělených vazivovou tkání (např. m. rectus abdominis) celé uspořádání svalových 

vláken komplikují a TrPs je třeba vždy hledat uprostřed daného svalového segmentu. 

Přitom nesmíme zapomínat, že nám tak může vzniknout větší počet TrPs v jednom 

svalu v jeho různých segmentech (Davies, 2001). 

3.3.3 Přidružené „attachment“ TrPs 

Obzvláště bolestivá místa se často nacházejí blízko svalového úponu. Travell     

a Simons věří, že tyto „attachment“ TrPs (některými autory označované jako sekundární 

TrPs (Delgao, 2009)) se tvoří sekundárně na základě již existujících TrPs ve svalovém 

bříšku (Simons, 1999). Spíše jde ale o vysoce sensitivní pojivovou tkáň, která je 

zatěžována trvalým svalovým napětím vlivem centrálních TrPs, než o pravé TrPs 

(Delago, 2009; Simons, 1999). Tyto „attachment“ TrPs jsou vždy pod vlivem 

centrálních TrPs lokalizovaných ve svalovém bříšku, které by měly být primárním 

cílem pro efektivní terapii. „Attachment“ TrP zpravidla přestávají být citlivé, když jsou 

deaktivovány centrální TrPs (Simons, 1999; Delago, 2009). 

Kolář (2009) označuje vznik jednoho centrálního TrP se dvěma úponovými TrP 

(entezopatiemi) jako „trigger point complex“. U chronických stavů, kde jsou TrPs 

aktivní měsíce nebo roky, vzniká přetížení v místě svalového úponu, který může být 

příčinou degenerativních změn v kloubu (Fassbender, 1973; Simons, 1999). 
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Obrázek č. 3: Trigger point complex (www.chronicprostatitis.com) 

3.4 Symptomy TrPs 

Sensorické symptomy vytvořené myofasciálními TrPs na sebe mohou vzít 

širokou škálu podob a neomezují se jen na pocit bolesti (Davies, 2001). 

3.4.1 Přenesená bolest 

Přenesená bolest „referred pain“ je jedním z příznaků, který definuje TrP. 

Charakteristicky je přenesená bolest pociťována jako „tlaková“, „skličující“, hluboká 

bolest, ačkoliv pohyb může bolest zostřit. Přenesená myofasciální bolest může být 

intenzivní a nesnesitelná jako bolest z kterékoli jiné příčiny (Cummings, 2001; Delgado, 

2009). 
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Mechanismus vzniku přenesené bolesti je sporný. Současné interpretace            

se přiklánějí k neurochemickým změnám na míšní úrovni (Mense, 1996; Hoheisal, 

1993; Bendtsen, 1996), nebo stimulaci sympatiku zvyšující bolestivou percepci        

(Mc Nulty, 1994; Chen, 1998). 

Bolesti kloubů, jako jsou bolesti zápěstí, loktů, ramen, kolen a kyčlí, jsou 

klasickými symptomy TrPs. Když nebudeme počítat bolesti hlavy a zad, je přenesená 

bolest do kloubů také nejčastější manifestací myofasciálního bolestivého syndromu 

(Davies, 2001). 

I bolesti zad mají v sobě vždy myofasciální komponentu, ať je již oficiální 

diagnóza jakákoliv. Prvním, na co pacienti postižení bolestmi zad často myslí, jsou 

artrotické změny, diskopatie a spondylolistézy. Přesto nejčastější příčinou bolestí zad 

není nic víc než přenesená bolest z myofasciálních TrPs. Bolesti dolní části zad mohou 

pocházet z TrPs v překvapivých místech, jako jsou hýžďové svaly, svaly břišní stěny, 

nebo dokonce lýtkové svaly (Rosomoff, 1990; Simons, 1999). TrPs v hýžďových 

svalech mohou zase kromě vzniku ztuhlosti beder také imitovat diskopatie, dysfunke   

SI skloubení nebo i mnohá biomechanická poškození dolních končetin (Huguenin, 

2005).  

Nevysvětlitelné bolesti uvnitř pánve a bolesti spojené se sexuálními funkcemi 

mohou být přenesené z TrPs ve vnitřní části stehen, podbřišku, nebo ve vnitřku pánve 

samotné. Tyto TrPs mohou simulovat bolesti vaječníků, děložního čípku, dělohy, varlat, 

prostaty, rekta nebo močového měchýře. U žen trpících bolestí při sexuálním styku 

může být příčinou TrP v m. adductor magnus (Davies, 2001). Travell (1999) věřila,     

že TrPs v břišních svalech se velkou měrou podílejí na menstruační bolesti a že masáží 

mezi menstruačními cykly lze účinně zmírnit tento bolestivý průběh. 

Travell a Simons popisují mnoho symptomů, které vypadají jako interní,         

ale mohou ve skutečnosti pocházet z TrPs v povrchových svalech. Bolesti břicha, pálení 

žáhy, nebo bolest, která je vnímána jako žaludeční vřed, může být přenesená bolest 

z TrPs v břišních svalech. Přenesená bolest z TrP v m. rectus abdominis může simulovat 

akutní apendicitídu. Další symptomy z TrPs v břišních svalech mohou mít zajímavé 

formy jako arytmie, pocity nevolnosti, průjmy, ztráta chuti k jídlu a v neposlední řadě 

také inkontinence (Simons, 1999). 
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3.4.2 Komprese cév a nervů 

Svaly, které byly důsledkem TrPs zkráceny a zvětšeny, často komprimují okolní 

nervové svazky. Nervy, které procházejí přímo svalem, jsou zranitelné ještě více. 

Takováto komprese nervu může poté způsobit disestezie v oblasti zásobené daným 

nervem. Velmi často se tento jev nalézá na horních končetinách, občas i na dolních 

(Davies, 2001). 

TrPs mohou také způsobit útlak tepny, důsledkem čehož je distální část těla 

pociťována jako chladná. TrPs v m. soleus mohou zhoršovat návrat krve v žilách 

s výsledkem otoku kotníku nebo nohy. Stejný efekt může mít TrP v m. scalenus anterior 

a medius na otok zápěstí a ruky (Simons, 1999). 

3.4.3 Působení TrPs na autonomní NS 

Autonomní nervový systém řídí žlázy, hladkou svalovinu trávicí soustavy a cév, 

srdce, respirační systém a kůži. Některé důsledky TrPs na tyto systémy mohou být ještě 

neznámé nebo neprokázané. Travell a Simons uvádějí několik známých efektů, jako 

jsou červenání očí, nadměrné slzení, neostrý visus, pokleslé víčko (ptóza), nadměrná 

tvorba slin a nosního sekretu nebo husí kůže. TrPs mohou také zkreslit percepci          

při odhadování váhy předmětů nebo mohou způsobit vertigo a nestabilitu. Jejich 

oslabující efekt na svaly zhoršuje potíže s koordinací. 

Dále byly dokumentovány potíže, jako jsou snížená lokální teplota a přeneseně 

snížená kožní teplota (Delgado, 2009). Někteří autoři se rovněž zmiňují o změnách 

propriocepce, jako jsou potíže s rovnováhou a také tinitus (Ge, 2008; Bezerra Rocha, 

2008). 

3.4.4 Problémy s motorikou 

Aby byl umožněn pohyb (míněn je rychlý pohyb s uplatněním reciproční 

inhibice), je potřeba, aby některé svaly zkracovaly svou délku a jiné ji prodlužovaly. 

Vlivem přítomnosti TrPs mohou svaly klást odpor v obou případech. Kontrakce nebo 

protažení svalu irituje TrPs a navyšuje bolestivé podněty, což s sebou přináší důsledky 

na pohybovou motivaci (Davies, 2001). 
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Vznikají přirozené obranné mechanismy zabraňující dalšímu přetěžování daného 

svalu. Zátěž na sebe částečně převezmou jiné svaly. Tyto svaly provádějí neobvyklou 

práci a časem jsou také přetěžovány a vznikají v nich další TrPs. Takto mohou nastat 

problémy ve svalech celé končetiny, části zad ap. Svaly zvýší svůj tonus a následkem 

toho je omezen rozsah pohybu. TrPs v trupovém svalstvu mohou svým zvýšeným 

napětím také způsobovat skoliotické držení, hyperlordózu, hyperkyfózu ap. (Simons, 

1999). 

3.4.5 Změny nálady 

Dlouhodobě trvající TrPs, které nejsou nijak ošetřeny, mají negativní vliv         

na psychiku. Chronická bolest je známým faktorem při vzniku depresí a úzkostí, 

zejména pokud nejsou vyhlídky na zlepšení stavu (Davies, 2001).  

Mnoho autorů zastává názor, že depresivní poruchy mohou vzniknout               

na podkladě vysoké hladiny chronické bolesti tak, že čím delší a intenzivnější je bolest, 

tím více se prohlubuje depresivní stav (Fricton, 1985; Monsen, 2001). Ztrácí se 

motivace. V takových případech je důležité léčit jak TrPs, tak působit vhodně                 

i na psychiku pacienta, jinak může vzniknout začarovaný kruh (circulus vitiosus). Další 

studie prokázaly, že pacienti s depresí vnímají bolest intenzivněji, což má za následek 

zvýraznění symptomů jejich onemocnění (Monsen, 2001). Někteří autoři však 

zpochybňují, že by chronická bolest mohla být příčinou psychiatrických obtíží (Kuch, 

2001). 

Úzkostné poruchy jsou též časté u pacientů s chronickou bolestí a jsou 

manifestovány ve vysokém počtu případů jako svalové napětí, které vede k přetížení     

a únavě svalů a způsobují tak vznik TrPs (Zvolensky, 2001). Symptomy chronické 

myofasciální bolesti mohou také zvýšit úzkost pacienta a způsobit tak circulus vitiosus 

(Okeson, 1998). 

Nespavost a chronická únava jsou dalším velmi častým příznakem 

myofasciálních TrPs. Svaly postižené TrPs mají tendenci k přílišné kontrakci a jsou 

zpomalené v relaxaci. Neustálé napětí způsobuje ztrátu energie a únavu. Bolest z TrPs 

ruší spánek a kvalitní odpočinek je tak narušen. Výsledná chronická únava pak není 

překvapující (Davies 2001, Simons 1999). 
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3.5 Vyšetření a diagnostika TrP 

3.5.1 Anamnéza 

Anamnézou zjištujeme typ bolesti, intenzitu, dobu trvání, frekvenci opakování, 

místo bolesti a také zhoršující a zklidňující faktory (Nifosi, 2007; Lavelle, 2007; 

Schmitter, 2007). 

Tabulka č. 1: Faktory ovlivňující symptom bolesti TrP (Delgado, 2009) 

ZHORŠUJÍCÍ FAKTORY  ZKLID ŇUJÍCÍ FAKTORY  

přetížení svalu odpočinek 

aktivní protažení pasivní protažení 

tlak na TrP specifická myofasciální terapie 

prolongovaná svalová kontrakce neizometrická kontrakční aktivita 

chlad, virové infekce, psychická tenze, deprese lokální prohřátí TrP 

 

3.5.2 Palpační vyšetření 

Lokalizace TrPs je založena na třech základních manévrech, kterými jsou přímý 

tlak prstem, plošná palpace a pinzetová palpace (klešťový hmat). Použitím prvních dvou 

způsobů získáme informace o stavu povrchu svalu, třetí způsob se užívá pro zhodnocení 

hlubších vrstev (Travell, 1999). Při přebrnknutí napjatého taut band obsahujícího TrP 

palpujícím prstem kolmo na průběh svalových vláken můžeme vyvolat svalový záškub 

(twitch response) nebo až úhybnou reakci pacienta neadekvátní použitému tlaku (jump 

sign) (Kolář, 2009). 

Při  palpačním vyšetření TrP je důležité setrvat na místě 2 až 5 vteřin (Gerwin, 

2000) při působení  správného tlaku –  asi 2 kg/cm2 (Fricton, 1985), abychom tak 

vyvolali (ověřili) přenesenou bolest. Přesnost a síla užitá při vyšetření přitom ovlivňuje 

vznik přenesené bolesti a tím určuje správnost diagnózy.  
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Literatura ovšem upozorňuje na častou neshodu různých terapeutů při palpační 

lokalizaci TrPs (Kruse, 1992; Gerwin, 2000), přičemž Cummings (2001) došel            

po analýze dostupných studií k závěru, že při potvrzování přítomnosti TrP panuje mezi 

jednotlivými vyšetřujícími pouze 41% – 50% shoda. Naproti tomu, jak dále uvádí,       

se při vyloučení TrP shoduje 85 – 90 % vyšetřujících.  

Výsledky, které publikoval Botwin (2007), poukazují, že stimulace lokální nebo 

přenesené bolesti palpací je nejvhodnější a nejspolehlivější metodou pro diagnostiku 

myofasciálních TrPs, zatímco diagnostika pomocí lokálního svalového záškubu  

vykazovala značnou neshodu mezi jednotlivými vyšetřujícími v převážné většině 

dostupných studií. 

 

 

Obrázek č. 4: Palpace TrP – plošnou palpací (vlevo) a klešťovým hmatem (vpravo) 

(www.medscape.com) 
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3.5.3 Doplňková vyšetření 

Jako doplňkové testy pro diagnostiku TrPs jsou v literatuře uváděny 

ultrazvuková, elektromyografická, algometrická a termografická vyšetření. Většina 

autorů se shoduje na tom, že tyto doplňkové testy mohou mít význam v diagnostice 

myofasciální bolesti pouze v případě, že jsou použity po předchozí důkladné anamnéze 

a klinickém vyšetření (Fricton, 1985; Lewis, 1999). Detailní analýza dostupných 

vědeckých materiálů nepotvrdila, že by tyto testy měly při diagnostice signifikantní 

význam. Bylo by třeba v této oblasti provést zevrubnější zkoumání, aby bylo možné 

potvrdit přínos jejich použití pro diagnostiku TrPs (Cummings, 2001; Travell, 1999). 

Shah (2008) by mezi doplňkové testy zařadil i aplikaci suché jehly a topografického 

mapování jakožto techniky vhodné k detekci aktivních TrPs. 

3.6 Možnosti terapeutického ovlivnění TrPs a MPS 

Většina současné literatury uvádí jako možné terapeutické přístupy zaměřené   

na odstranění myofasciální bolesti nejčastěji postizometrickou relaxaci, spray and 

stretch, masáže nejrůznějších druhů, aplikaci jehly - ať už s užitím anestetika nebo tzv. 

suché,  elektrickou stimulaci (nabízí se celá řada různých metod s podobnými výsledky) 

nebo další formy fyzikální terapie především s využitím tepla, nebo aplikaci lehkého 

tlaku  na TrP. Tyto tradiční způsoby terapie jsou spolu s modernějšími metodami 

podrobovány mnoha studiím zaměřeným na potvrzení, objektivizaci a objasnění jejich 

účinků. 

3.6.1 Aktuální studie zaměřené na účinky terapie myofasciálních bolestí 

Srbely (2009) se zabýval ve své studii účinkem ultrazvukové terapie na TrPs. 

Experimentální skupině probandů byl aplikován UZ (1MHz, 0,5W/cm² po dobu 10min) 

a kontrolní skupina byla podrobena předstírané aplikaci UZ s vypnutým přístrojem. 

Výsledky poukázaly, že krátké dávky UZ podněcují krátkodobé antinociceptivní účinky 

na TrPs, což může být využíváno při terapii myofasciálních bolestí. 

K podobným závěrům došel při aplikaci UZ na TrPs ve své studii i Aguilera 

(2009), který ale navíc sledoval ještě vliv aplikace tlaku (ischemic compression)          

na TrPs podle Fryera a Hodsona. Vyvíjený tlak na TrP odpovídal 2,5 kg/cm² po dobu  
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90 s a v porovnání s kontrolní skupinou byl při aplikaci tlaku na TrPs rovněž zjištěn 

analgetický účinek.  

Galego (2007) uvádí kazuistiku svého pacienta – čtyřletého spastického 

tetraparetika, u kterého sledoval účinek aplikace suché jehly do TrP, který hodnotil 

velikostí odporu svalu proti pasivnímu protažení. Po aplikaci suché jehly se odpor svalu 

proti pasivnímu protažení snížil, otázkou však zůstává, zda byla ovlivněna větší měrou 

spasticita nebo viskoelastické vlastnosti svalové tkáně.  

Huguenin (2005) sledoval ve své studii účinek aplikace suché jehly u 59 běžců 

s TrPs v hýžďových svalech. Výsledky hodnotil pomocí měření rozsahu pohybů 

v kyčelním kloubu a pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti). Závěr studie 

nepotvrdil hypotézu účinků suché jehly. Některé subjekty z experimentální skupiny sice 

dosáhly zlepšení stavu zejména při hodnocení VAS, nejednalo se však o statisticky 

signifikatní rozdíl oproti kontrolní skupině.  

Cotchett (2010) provedl rešeršní zpracování a vyhodnocení studií zabývajících 

se účinkem aplikace suché jehly u pacientů s bolestmi plantární aponeurózy spojené 

s výskytem TrPs. Ve své práci uvádí, že existuje řada studií zabývajících se účinkem 

aplikace suché jehly do TrP, avšak vlivem nízké kvality jejich zpracování nevykazuje 

většina studií žádné statisticky signifikantní výsledky. Dále uvádí, že by bylo vhodné 

v tomto směru pokračovat kvalitnějším výzkumem pro objektivizaci terapeutických 

účinků suché jehly. 

Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl ve své diplomové práci použít               

pro ovlivnění svalového tonu a TrP metodu suché jehly. Kromě toho žádná 

z nalezených studií nehodnotila účinky suché jehly přímo měřením svalového napětí 

myotonometrem. Díky umožnění přístupu k tomuto přístroji pana doktora Šifty            

na FTVS UK můžeme jako jedni z prvních sledovat vlastní změny viskoelastických 

vlastností svalové tkáně po aplikaci suché jehly. 

3.7 Bazální příčina vzniku TrPs v lisdké populaci a 

související problematika 

Pro dosažení maximálního možného efektu při snaze o eliminaci výskytu TrPs 

v lidské populaci je vhodné si položit otázku, jaká je skutečně základní příčina jejich 
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vzniku. Etiologii vzniku TrPs jsem již podrobně zpracoval v příslušné kapitole. Žádná 

ze zmiňovaných příčin vzniku TrPs však nevysvětluje jednu důležitou skutečnost.  

3.7.1 Hypotéza „prodromu“ TrP 

Jak ve svých pracích uvádějí Travell a Simons, TrPs mají u všech lidí svoje 

společná charakteristická místa výskytu. Pro zmapování těchto míst byly vytvořeny 

obsáhlé atlasy podrobně pojednávající o přesné lokalizaci TrPs s častým výskytem 

v jednotlivých svalech. Zajímavé je, že se podle těchto pramenů i podle klinických 

zkušeností TrPs vyskytují na stejných místech konkrétních svalů u různých pacientů    

se zcela odlišným typem zatěžování pohybové soustavy. Je poněkud překvapivé, že by 

odlišné způsoby přetěžování jednotlivých svalů nebo celých svalových skupin               

u rozdílných pacientů podávaly stejný klinický obraz co do lokalizace TrPs.  

Zde se nabízí hypotéza, že by v různých svalech všech lidí mohla existovat 

identická místa (identická svalová vlákna), která jsou k vytváření TrPs řekněme 

nejnáchylnější ze všech svalových vláken daného svalu. Tato svalová vlákna by potom 

při každém způsobu a formě přetížení svalu primárně reagovala vznikem TrP. Můžeme 

říci, že by představovala něco jako prodromální stádium TrP. 

S takovou hypotézou ovšem stojíme před otázkou, na jakém základě tato 

primárně „exponovaná“ svalová vlákna vznikají. Pro její zodpovězení musíme uvažovat 

o znaku, který by byl při zatěžování pohybové soustavy společný pro všechny lidské 

jedince, a mohl tak být příčinou „předurčení“ konkrétních svalových vláken ke vzniku 

TrP jejich nadměrnou stimulací.  

Při rešeršním zpracovávání teoretické části práce jsem narazil na několik 

skutečností, které mě přivedly na myšlenku, že by takovou příčinou vzniku TrPs mohla 

být vzpřímená lidská chůze. Ta by totiž mohla skutečně z jistého pohledu představovat 

neadekvátní zatížení naší pohybové soustavy a vytvářet tak ona hypoteticky zmiňovaná 

svalová vlákna „předurčená“ ke vniku TrP. Vzhledem k důležitosti tématu bazální 

příčiny vzniku TrPs jsem tuto problematiku rozpracoval a její nástin připojuji 

v následujících kapitolách diplomové práce. Rád bych tím položil základ pro následně 

vznikající studie zabývající se tímto tématem. 
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3.7.2 Evoluční vývoj lidské chůze a zatížení pohybové soustavy 

Vzpřímená chůze v bipedálním motorickém vzoru představuje jeden 

z unikátních znaků lidského druhu, odlišujících člověka od všech ostatních živočichů. 

Člověk dokázal jako jediný ze všech savců umístit těžiště hlavy, horních končetin          

a trupu nad kyčelní klouby. Tento vývoj byl spojen mj. s evolučními změnami skeletu a 

svalstva pánevního pletence, které jsou specifické právě pro člověka. Tyto změny 

zahrnují především zkrácení a sklopení pánve tak, aby byla umožněna extenze v 

kyčelním kloubu v rozsahu 180°. Sklon uspořádání vláken m. gluteus maximus se 

posunul směrem více horizontálním a došlo k výraznému zvětšení tohoto svalu na více 

než dvojnásobek m. gluteus medius (Bollet, 1984).  

 Evoluční vývoj m. gluteus medius a m. gluteus minimus přitom spočíval           

v přeměně z převážně hnací funkce svalů při chůzi na převážně stabilizační funkci svalů 

při chůzi. Abduktory kyčelního kloubu nabyly na důležitosti při stabilizaci kyčelního 

kloubu zejména při stojné fázi dolní končetiny v bipedálním lokomočním cyklu.           

S těmito novými pohybovými nároky došlo ke změnám, které umožnily pracovat 

abduktorům efektivněji: došlo ke zkrácení a ventrálnímu naklopení kyčelních kostí, 

rozšíření pánve se zvětšením kosti křížové a prodloužení i změně tvaru femuru               

s prodloužením jeho krčku. Tyto nové strukturální skutečnosti umožnily právě snadnější 

a efektivnější činnost abduktorů kyčelního kloubu využívajících tak větší páku při svém 

zapojení (Lovejoy, 1988). 

Další neméně důležitá stabilizační funkce připadla však i svalu m. gluteus 

maximus, který jako extenzor kyčelního kloubu zabraňuje ventrálnímu přepadu trupu    

v nově dosažené poloze těla při chůzi. Detailní popis všech dalších evolučních změn 

pohybového aparátu v souvislosti s přechodem člověka k bipedální lokomoci poskytuje 

Lovejoy ve své práci Evolution of Human Walking (1988). Zde se také zmiňuje o tom, 

že podle kosterních nálezů australopitheka afarensis “Lucy”, starých 3 miliony let,     

byl tento náš předchůdce po morfofunkční stránce lépe vybaven pro zvládnutí 

vzpřímené chůze, než tomu je v současné době u nás. Příčina tohoto zdánlivého 

paradoxu tkví v tom, že tehdejší jedinci se rodili s mnohem menší lebkou, než se rodíme 

dnes my, takže vývoj tvaru jejich pánve se mohl zcela podřídit potřebám udržení 

vzpřímené polohy těla při chůzi a mohlo tak dojít k optimálnímu zajištění všech výše 
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zmíněných nároků na pohybovou soustavu spojených s novým způsobem lokomoce.1 

Naproti tomu u Homo sapiens docházelo vlivem masivního narůstání mozku                 

k neustálému zvětšování lebky, což vyvolalo potřebu rozšíření pánevního kruhu         

pro umožnění porodu dítěte. Pánev tak musela nadále měnit svůj tvar tak,                   

aby poskytovala dostatečně široké porodní cesty, což vedlo k méně výhodnému tvaru 

kostí a postavení svalů pro vzpřímenou chůzi, než jaké nalézáme u australopithéků.    

Dá se tedy říci, že rozvoj mozkové kůry nám poněkud zkomplikoval situaci                   

v biomechanickém zabezpečení schopnosti vzpřímené chůze (Lovejoy, 1988). 

 

 

Obrázek č. 5: Pánev šimpanze (vlevo), australopitheka Lucy (uprostřed) a homo sapiens (vpravo) 

(Lovejoy, 1988) 

     

Obrázek č. 6: Pánev homo sapiens (vlevo) a Lucy (vpravo) (Lovejoy, 1988) 

                                                 
1 Kromě toho je nutné si také uvědomit, že Lucy měřila okolo 110 cm a měla své těžiště položené níže 
než homo sapiens. 
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Otázkou nyní zůstává, jestli hlavní zmíněné evoluční změny struktury a funkce 

spojené s přechodem člověka z kvadrupedálního způsobu lokomoce na bipedální 

proběhly v dostatečné míře tak, aby zajistily optimální způsob zatížení pohybové 

soustavy při vzpřímené chůzi a zamezily naopak jejímu přetěžování. Skutečnost, že tvar 

pánve australopitheka, optimální pro bipedální lokomoci, musel ustoupit novému tvaru, 

představujícímu kompromis mezi potřebou umožnění porodu a zajištění výhodné 

konstituce pro vzpřímenou chůzi, mohla přivodit jistou stagnaci vývoje v přechodu 

z kvadrupedální lokomoce na bipedální. Některé skutečnosti naznačují, že se člověk 

jako druh dosud evolučně zcela nevymanil z kvadrupedálního lokomočního vzoru         

a jeho organismus mu tak dosud zůstává částečně přizpůsobený. Jedním takovým 

ukazatelem je nedávno objevený tzv. Unertan syndrom. K podrobnějšímu seznámení 

s problematikou Unertan syndromu je třeba uvést ještě několik evolučních souvislostí. 

3.7.3 Ostatní evoluční změny 

Dalšími jedinečnými lidskými vlastnostmi, které nepozorujeme u žádného jiného 

živočišného druhu a charakterizují tak člověka, jsou vedle vzpřímené chůze vysoká 

inteligence se schopností přemýšlet, artikulovaná řeč a schopnost vědomého získávání 

zkušeností. Poprvé se začaly tyto vlastnosti projevovat u Homo erectus (1,6 mil. – 250 

tis. let př. n. l.). Jeho postura nebyla sice ještě zcela vzpřímená, podobala se 

vzpřímenému postoji gorily s lehkou flexí hlavy a krku s pokrčenými koleny                  

a dlouhými pažemi, nicméně jsou u Homo erectus popsány prvně vznikající lidské 

vlastnosti: překonávání gravitace napřimováním postury a primitivní forma lidské 

mluvy. Právě vzpřímená chůze po dvou končetinách však představuje v evoluci člověka 

první a nejdůležitější zvrat, který nás odlišil od zvířat a který nastal ještě před rozvojem 

dalších specificky lidských vlastností a jejichž rozvoj byl vzpřímenou chůzí podmíněn 

(Tan, 2005). 

3.7.4 Tanova teorie evoluce člověka 

Evoluce člověka tedy začala náhlým zvýšením aktivity extenzorového 

motorického systému s napřímením postoje člověka a získáním schopnosti bipedální 

lokomoce, jak ve své teorii uvádí Tan. Popsaný proces byl provázen intelektuálním 

vývojem, jenž byl člověku umožněn díky uvolnění horních končetin pro práci, která 
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zapříčinila rozvoj jeho intelektu například při pokusech o vytváření prvních pracovních 

nástrojů apod. To také odpovídá Psychomotorické teorii (Tan, 2005), podle které je 

lidský intelekt (rozum) vedlejším produktem vývoje motorického systému, jinými slovy 

se intelekt rozvíjel na podkladě rozvoje motorického systému, a ve které                       

se předpokládá, že vývoj člověka proběhl kladogenzí2 (Tan, 2005 ). 

3.7.5 Unertan syndrom 

Unertan syndrom je genetické postižení pozorované u devíti různých rodin 

v Turecku a jedné rodiny v Brazílii (Tan, 2007). Toto postižení můžeme považovat      

za lidský degenerační syndrom poodhalující právě evoluční přechod člověka 

z kvadrupedální lokomoce na bipedální, který je zároveň evolučně spjatý s vývojem 

jeho myšlení (inteligence). Genetická odchylka tohoto syndromu totiž způsobuje 

zablokování vývojově mladších center mozku, zodpovědných za schopnost bipedální 

lokomoce, a zamezuje tak v ontogenezi postiženého jedince přechodu 

z kvadrupedálního motorického vzoru k bipedálnímu. Postižený jedinec tedy není 

schopen vzpřímené chůze v žádném období svého života, ale trvale se pohybuje lezením 

po čtyřech končetinách (viz obrázek č. 7 a příloha č. 8). 

Téměř všichni postižení jsou však schopni se napřímit a zaujmout vzpřímený 

postoj na dvou končetinách po libovolně dlouhou dobu. Hlavním jejich problémem      

je tedy stabilizovat trup spočívající na dolních končetinách tak, aby mohla být 

přenesena váha na jednu z dolních končetin a zahájena fáze kroku při vzpřímené chůzi. 

Postižení jsou tedy schopni stabilizovat trup pouze pro zaujmutí vzpřímeného stoje, 

který zvládají bez známek dyskomfortu, avšak při pokusu udělat krok ztrácejí ihned 

rovnováhu a přepadávají na všechny čtyři končetiny, na kterých dále pokračují v chůzi 

(Tan, 2007). 

                                                 
2 Kladogeneze – proces štěpení a izolace vývojových větví v průběhu fylogeneze organismů, které nemusí 
být vždy dichotomické, ani symetrické, tj. odštěpivší se skupina bývá často mnohem menší než skupina 
mateřská, která vedle dceřiné může existovat i nadále. Kladogeneze nezahrnuje anagenezi, tj. změna 
vlastností taxonu nebo vývojové linie během fylogeneze, projevující se například nezvratnou změnou 
frekvence genů v populaci, strukturální změnou, vznikem nového orgánu, případně typu chování. 
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Obrázek č. 7: Kvadrupedální lokomoční vzor u jedinců trpících Unertan syndromem 

(www.europa.eu) 

Z tohoto se dá usuzovat, že Unertan syndrom obnáší degeneraci centra            

pro stabilizaci dynamických pohybů (jakým je například vzpřímená chůze), které         

je uloženo v mozečkovém vermis (jak to také uvádí ve svých publikacích Véle (1997)). 

Tomu odpovídají i výsledky vyšetření postižených magnetickou rezonancí, které           

u každého z nich odhalilo hypoplasii mozečku a vermis. To nasvědčuje tomu, že hlavní 

symptomy Unertan syndromu mohou být způsobeny postižením vermis a cerebella 

v důsledku chromosomální anomálie. Při studiích různých rodin byly odhaleny 

anomálie na odlišných chromozómech, což poukazuje na multigenetickou etiologii 

Unertan syndromu, který však přináší vždy stejný klinický obraz (Tan, 2007).  

Unertan syndrom tedy obnáší ustrnutí ve vývoji jedince na kvadrupedálním 

způsobu lokomoce, zároveň ale také způsobuje těžkou mentální retardaci a velmi 

omezenou schopnost naučit se lidské řeči, čímž postihuje vlastně všechny specificky 

lidské vlastnosti. 

Unertan syndrom tímto otevírá obzory hypotéze, že vzpřímené držení našich 

předků mohlo vzniknout kladogenezí (punctuated evolution), jako důsledek mutace 

jednoho nebo více genů. Je proto možné se domnívat, že může existovat gen              

pro bipedalitu nebo genofond pro další lidské vlastnosti jako jsou artikulovaná řeč, 

vysoká inteligence a vědomé získávání zkušeností (Tan, 2005). 
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3.7.6 Současná adaptace pohybového systému člověka na bipedální vzor lokomoce 

Na unertan syndromu je zřejmé, že lidský mozek obsahuje pohybové vzory     

pro kvadrupedální lokomoci, které jsou během vývoje jedince nahrazeny vzorem       

pro lokomoci bipedální. Při poškození center (genů) se vzorem bipedální lokomoce 

však nedojde při vývoji jedince k přechodu z batolecího lezení na vzpřímenou chůzi,  

ale postižené dítě se zvedne z kolen na chodidla a dlaně rukou s celými horními 

končetinami používá k pohybu jako zvířata používají přední končetiny. Postižený 

jedinec potom zůstává po celý svůj život u lokomoce kvadrupedální.  

Unertan syndrom ale není jediným příkladem ontogenetického vývoje a setrvání 

kvadrupedálního lokomočního vzoru u lidí. Další studie (Patrick, 2009), zabývající se 

pozorováním lezení po čtyřech (v poloze na kolenou) u malých dětí a u dospělých, totiž 

prokázala, že kvadrupedální lokomoční vzor u člověka není pouze pozůstatek evoluce, 

projevující se jen na začátku ontogeneze jedince při lezení po čtyřech, ale naopak se 

dále rozvíjí i v pozdějším věku. Sledovaní dospělí používali totiž na rozdíl od dětí při 

různých rychlostech lezení různé typy kvadrupedálního lezení. Při narůstajících 

nárocích na rychlost pohybu dospělí přecházeli podobně jako čtyřnozí savci 

z diagonálního pohybového vzoru (chůze) na ipsilaterální (cval) a dále až                     

na asymetrický vzor (jako při trysku). Děti naproti tomu ovládají jen vzor diagonální     

a používají ho za všech okolností (Patrick, 2009). 

Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že kvadrupedální lokomoční vzor se u nás 

vyvíjí během života společně s bipedálním a přetrvává v našem mozku po celý život, 

aniž ho aktivně využíváme.  

3.7.7 Může být vzpřímená chůze bazální příčinou vzniku TrPs? 

Tyto všechny zmíněné aspekty, týkající se bipedální lokomoce u člověka, 

vyvolávají otázku, do jaké míry byl dosud lidský pohybový aparát přizpůsoben 

bipedální lokomoci a jestli ta pro něj určitým způsobem nepředstavuje přetěžování 

dosud nedostatečně adaptovaných svalových skupin. To by totiž mohla být jedna 

z hlavních příčin častého výskytu svalových TrP, které se u většiny jedinců vyskytují  

na stejných místech a ve stejných svalech, jak to ve svých publikacích uvádějí Travell   

a Simons. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Sledovaný soubor 

4.1.1 Výběr probandů 

Experimentální skupina probandů byla vybrána z řad pacientů navštěvujících 

fyzioterapeutickou ambulanci na FTVS UK a vykazujících opakovaně funkční poruchu 

SI skloubení s omezením joint play. Vyřazeni byli všichni pacienti se strukturálním 

poškozením pánve, kyčelních kloubů, bederní páteře, křížové kosti a jejich vzájemných 

spojení, stejně jako pacienti s neurologickým, psychiatrickým nebo jiným 

onemocněním, které by mohlo ovlivnit výsledky měření (např. parézy nebo stavy, které 

ovlivňují svalový tonus). Takto bylo získáno celkem 5 pacientů a skupina byla doplněna 

3 studentkami fyzioterapie s obdobnými obtížemi v anamnéze a dle stejných kritérií. 

Tímto byl vytvořen soubor 8 probandů, který byl náhodně rozdělen do dvou 

experimentálních skupin (experimentální skupina I a II). Experimentální skupina I byla 

vybrána pro aplikaci suché jehly do případného Trp v m. soleus, experimentální skupina 

II pro provedení mobilizace SI skloubení na straně funkční léze. 

4.1.2 Charakteristika probandů 

Soubor probandů obsahoval 5 žen a 3 muže. Průměrný věk skupiny byl 35 let, 

z toho nejstaršímu probandovi bylo 55 let a nejmladšímu 23 let. Vzhledem ke způsobu 

výběru probandů vzniklý soubor představoval vzorek pacientů z běžné populace. Žádný 

z probandů neužíval farmaka, která by mohla ovlivnit výsledky výzkumu, a v den 

experimentu nepožil alkohol ani jiné látky, které by mohly ovlivnit svalový tonus,      

ani nepodstoupil výraznější fyzickou zátěž. U žádného z probandů nebylo nalezeno 

zkrácení lýtkových svalů. 
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4.2 Sběr dat a použité metody 

4.2.1 Průběh experimentu 

Experiment probíhal v kineziologické laboratoři FTVS UK v odpoledních 

hodinách při zachování přiměřených tepelných podmínek a nerušivého prostředí.     

Před jeho provedením byl experiment písemně schválen etickou komisí FTVS UK. 

Originál vyjádření etické komise tvoří první přílohu této práce. 

Jednotliví probandi byli pozváni v den experimentu do kineziologické laboratoře 

na FTVS UK, kde byli hned na začátku informováni o smyslu a průběhu experimentu   

a podepsali informovaný souhlas se svou účastí (vzor informovaného souhlasu             

je uveden v příloze č. 2 a 3). Experimentu se zúčastnili dva zkušení fyzioterapeuté, kteří 

nezávisle na sobě provedli vstupní kineziologické vyšetření každého probanda.             

U každého z nich byla konstatována jednostranná funkční porucha SI skloubení 

s omezením joint play. Následovalo měření viskoelastických vlastností svalů 

myotonometrem. Měřeny byly svaly m. soleus a m. gastrocnemius caput mediale DK  

na straně s funkční poruchou SI skloubení. Po naměření reologických vlastností 

měkkých tkání podstoupil každý proband vybraný terapeutický zákrok. První 

experimentální skupině byla aplikována suchá jehla do nalezeného TrP v m. soleus. 

Druhé experimentální skupině byla provedena mobilizace SI skloubení na straně 

nalezené funkční léze. Bezprostředně po terapeutickém zákroku byl každý proband 

znovu podroben kineziologickému vyšetření oběma na sobě nezávislými fyzioterapeuty, 

jejichž závěr byl opět zaznamenán. Nakonec bylo zopakováno měření viskoelastických 

vlastností stejných svalů myotonometrem a každému probandovi byla odebrána 

anamnéza. 

4.2.2 Kineziologické vyšetření 

Hodnocen byl stoj probanda aspekcí se zaměřením na držení těla, postavení 

pánve a bederní oblast. Palpací bylo vyšetřeno postavení pánve, byla provedena 

zkouška fenoménu předbíhání a dále zhodnocen tonus m. soleus, m. piriformis                

a m. iliacus.  

Výstup vyšetření byl zaznamenán do formuláře (příloha č. 4) a měl zhodnotit: 
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1. Je-li u probanda přítomna funkční porucha SI skloubení s omezením joint play 

2. Je-li u probanda přítomen Trp v m. soleus 

4.2.3 Průběh měření myotonometrem 

Proband ulehne na lehátko do polohy na břiše. Vyšetřovaná končetina je pod 

hlezenním kloubem podložena tak, že dojde k semiflexi kolenního kloubu, takže 

lýtkový sval je relaxován. Během měření myotonometrem je proband v klidu, nemluví  

a má zavřené oči. Hrot myotonometru je nasměrován na vypalpované bříško měřeného 

svalu a následně je provedeno měření. Nejprve je provedeno měření m. soleus               

a následně m. gastrocnemius caput mediale. Každé měření je provedeno 2x. Měření    

m. soleus a m. gastrocnemius caput mediale je zachyceno na fotografii v příloze č. 6. 

4.2.4 Charakteristika myotonometru a výsledků získaných jeho použitím 

Myotonometr je měřící přístroj napodobující palpační vyšetření měkké tkáně,   

na jehož základě zaznamenává závislost napětí na deformaci znázorněnou hysterézní 

křivkou. Na základě výsledků měření myotonometrem se dají objektivně zhodnotit 

reologické (viskoelastické) vlastnosti měřených měkkých tkání.  

Při vyšetření myotonometrem probíhá zanořování měřícího hrotu myotonometru 

poháněného krokovým motorem do měřených měkkých tkání. Měřící hrot obsahuje 

tenzometrický snímač propojený s odporovým snímačem pro vzdálenost, ze kterých 

jsou měřené hodnoty převáděny a softwarově zpracovávány se získáním výsledku 

znázornění hysterézní smyčky vypovídající o viskoelastických vlastnostech vyšetřované 

tkáně. Elektronickou část přístroje tvoří diferenciální zesilovač pro tenzometrický 

snímač a dva osmibitové A/D převodníky pro sílu a vzdálenost. Myotonometr je sériově 

připojen k počítači. Schéma myotonometru je znázorněno na obrázku č. 8 a na fotografii 

přístroje v příloze č. 5. 
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Obrázek č. 8. Schéma myotonometru (Šifta, 2005) 

Na hysterézní smyčce získané měřením lze sledovat několik parametrů. 

Nejdůležitějšími z nich jsou parametr vzestupu křivky a parametr prohnutí křivky. 

Parametr vzestupu křivky poukazuje na svalové napětí. Čím je jeho hodnota vyšší,     

tím vyšší je i svalové napětí. Parametr prohnutí křivky poukazuje na elasticitu 

vyšetřovaného svalu. Čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší je i elasticita svalu. Ilustrace 

hysterézní křivky s jejími parametry je znázorněna na obrázku č. 9. 
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Obrázek č. 9: Vyjádření vlastností hysterézní křivky (Šifta, 2005) 

4.2.5 Aplikace suché jehly – Experimentální skupina I 

Aplikaci suché jehly provedl u každého probanda stejný erudovaný 

fyzioterapeut. Proband byl při aplikaci vždy na lehátku v poloze vleže na břiše               

s podloženou DK pod hlezenním kloubem a palpačně byl identifikován Trp v m. soleus, 

do kterého byla následně erudovaným fyzioterapeutem zavedena běžná akupunkturní 

jehla o délce 4 cm po dobu nezbytně nutnou pro odstranění TrP. Použitá jehla               

je fotograficky zdokumentována na obrázku č. 10. 
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Obrázek č. 10: Použitá akupunkturní jehla (vlastní fotografie) 

4.2.6 Mobilizace SI skloubení – Experimentální skupina II  

Mobilizaci provedl u každého probanda stejný zkušený fyzioterapeut. Použita  

byla mobilizace popsaná prezidentem European Federation for Research                       

In Rehabilitation Prof. Črtem Marinčekem na osmém mezinárodním kongresu 

v Ljubljani v r. 2004. Provedení mobilizace je patrné z uvedené fotodokumentace 

v příloze č. 7. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Ve výsledcích jednotlivých probandů uvádím vždy u každého probanda: 

1. stručný souhrn anamnézy vztahující se k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu 

2. vybrané výsledky vstupního a výstupního kineziologického vyšetření 

prováděného nezávisle dvěma fyzioterapeuty, a to pouze ty, na kterých se oba 

vyšetřující vzájemně shodli 

3. grafický výstup všech měření myotonometrem prováděných na m. soleus 

(hysterézní smyčky svalu), přičemž 

červená a modrá křivka jsou výsledky měření před terapeutickým zákrokem, 

fialová a černá křivka jsou výsledky měření po terapeutickém zákroku 

4. grafické znázornění změny vybraných hodnot získaných měřením 

myotonometrem na m. soleus, a to hodnot parametru vzestupu, poukazujících  

na změny napětí svalu a parametru prohnutí, poukazujících na změny elasticity 

svalu 

5. slovní popis výsledků 

Dále uvádím souhrnnou tabulku výsledků získaných měřením myotonometrem u 

všech probandů na m. soleus a m. gastrocnemius caput mediale. Výsledkům měření 

prováděných na m. gastrocnemius caput mediale nevěnuji ve vyhodnocení zvláštní 

pozornost, protože se v předchozích studiích nepotvrdila žádná jejich výpovědní 

hodnota. (Šifta, 2005). K této skutečnosti neuvádí autor žádné vysvětlení.  

Nakonec je zařazen souhrnný slovní popis výsledků s diskusí. 
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5.1 Experimentální skupina I s aplikací suché jehly do TrP    

v m. soleus 

Proband č. 1 

Muž, 38 let, pacient fyzioterapeutické ambulance 

Souhrn anamnézy : 

V posledních 7 – 8 letech intermitentní bolesti bederní oblasti, poslední 2 – 3 

roky rozšíření bolestí i do hrudní, popřípadě krční oblasti. Poslední epizoda začala      

asi před 10 týdny po vyšší sportovní zátěži na pozadí výrazného nárůstu pracovní zátěže 

(psychického i fyzického vypětí) posledních měsíců a projevila se jako lumbago 

s propagací do P třísla. Neurologem byl vyloučen radikulární syndrom a konstatováno 

pseudoradikulární dráždění. Pacient byl léčen v akutní fázi infuzním podáváním 

anestetik. Přetrvávající bolest charakterizuje jako tupou, intermitentní, vyskytující se 

stále na stejném místě stejného rozsahu s pocitem slabosti v bedrech. 

Tabulka č. 2: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 1 (vlastní měření): 

Proband č. 1 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po apl. suché jehly 
fenomén předbíhání dx.  bez fenoménu předbíhání 
hypertonus m. soleus dx. + TrP normotonus m. soleus bilat. bez TrP 
  m. piriformis dx.   m. piriformis bilat. 

oploštěná bederní lordosa oploštěná bederní lordosa 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 
            TrP v m. soleus dx.             m. soleus bez TrP bilat. 
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Graf č. 1: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 1 (vlastní měření): 

 

Graf č. 2: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 1 (vlatní měření): 
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U probanda č. 1 došlo po aplikaci suché jehly ke snížení parametru vzestupu      

o 1,8 a zvýšení parametru prohnutí o 0,3, což svědčí o snížení napětí m. soleus               

a zvýšení hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 2 

Muž, 37 let, pacient fyzioterapeutické ambulance 

Souhrn anamnézy : 

Před 9 měsíci týdenní hospitalizace pro výrazné zablokovaní bederní páteře 

s bolestmi kořenového charakteru (léčeno infuzním podáním myorelaxancií s návaznou 

fyzioterapií). Po měsíci bolesti beder odezněly, objevila se však jejich propagace         

do PDK, a to hlavně při chůzi po ujití zhruba 100m. Postupem času bolesti odeznívaly  

a přeměnily se spíše v pocit tahu v oblasti hýždě, stehna až lýtka. Výsledky vyšetření 

MRI prokázaly protruzi disku v obl. L4 – S1 bez tlaku na nervový kořen. V současné 

době chůze již pacientovy bolesti nezhoršuje, pacient však uvádí bolesti lokalizované 

v bederní oblasti s mírnou propagací do PDK tupého a setrvalého charakteru. 

Tabulka č. 3: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 2 (vlastní měření): 

Proband č. 2 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po apl. suché jehly 
fenomén předbíhání dx.  bez fenoménu předbíhání 
hypertonus m. soleus dx. + TrP normotonus m. soleus bilat. bez TrP 

  m. piriformis dx.   m. piriformis bilat. 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 
            TrP v m. soleus dx.             m. soleus bez TrP bilat. 
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Graf č. 3: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 2 (vlastní měření): 

 

 
 

Graf č. 4: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 2 (vlatní měření): 
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U probanda č. 2 došlo po aplikaci suché jehly ke snížení parametru vzestupu      

o 0,6 a snížení parametru prohnutí o 0,1, což svědčí o snížení napětí m. soleus                

a nepatrném snížení hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 3 

Muž, 50 let, pacient fyzioterapeutické ambulance 

Souhrn anamnézy : 

Před 4 roky úraz levého kolene bez trvalých následků. Před 2 měsíci se objevily 

bolesti v oblasti pravého SI skloubení, před 2 týdny možná došlo k prostydnutí bederní 

oblasti. Bolesti jsou tupé, setrvalé, nezávislé na zátěži, poloze a denní době, 

lokalizované na oblast pravého SI skloubení a bez propagací. 

Proband přijel do místa experimentu na kole, oba mm. soleii měl při vstupním 

vyšetření ve zvýšeném napětí. Po aplikaci suché jehly uváděl proband pocit uvolnění 

svalu. 

Výsledky kineziologického vyšetření: 

Nedošlo ke shodě. 

Graf č. 5: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 3 (vlastní měření): 
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Graf č. 6: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 3 (vlatní měření): 
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U probanda č. 3 došlo po aplikaci suché jehly ke snížení parametru vzestupu      

o 1,6 a zvýšení parametru prohnutí o 0,4, což svědčí o snížení napětí m. soleus               

a zvýšení hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 4 

Žena, 23 let, pacientka fyzioterapeutické ambulance 

Souhrn anamnézy : 

Před 6 týdny utrpěla pád na pravý bok při jízdě na snowboardu s následnou 

přetrvávající palpační bolestivostí pohmožděné oblasti. 

Dnes ráno podstoupila mobilizaci pravého SI skloubení. 

Tabulka č. 4: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 4 (vlastní měření): 

Proband č. 4 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po apl. suché jehly 
fenomén předbíhání sin.  bez fenoménu předbíhání 
hypertonus m. soleus bilat. + TrP sin. normotonus m. soleus sin. bez TrP. 
  m. iliacus dx.   m. iliacus bilat. 

levá strana pánve výše než pravá obě strany pánve ve stejné výši 

závěr:  omezena joint play SI sin. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 
            TrP v m. soleus sin.             m. soleus bez TrP bilat. 
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Graf č. 7: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 4 (vlastní měření): 

 

Graf č. 8: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 4 (vlatní měření): 
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U probanda č. 4 došlo po aplikaci suché jehly ke zvýšení parametru vzestupu     

o 0,5 a parametr prohnutí zůstal nezměněn, což svědčí o zvýšení napětí m. soleus          

a zachování stejné hodnoty elasticity. 
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5.2 Experimentální skupina II s provedením mobilizace SI 

skloubení 

Proband č. 5 

Žena, 55 let, pacientka fyzioterapeutické ambulance 

Souhrn anamnézy: 

Před 6 měsíci začaly bolesti v oblasti levé strany krční a hrudní páteře 

s opakovaným výskytem blokád žeber a hrudních obratlů. Když byla pacientce později 

při terapii provedena mobilizace zablokovaného pravého SI skloubení, došlo 

k odstranění nočních bolestí v oblasti pravého SI skloubení dostavujících se v poloze 

vleže na pravém boku, které pacientka dříve nezmínila. V posledních 2 měsících          

je pacientka vystavena zvýšené psychicky stresující pracovní zátěži (až 14 hodin denně 

u PC). V současnosti dochází pacientka cca 1x za 3 týdny na udržovací terapii, její 

zravotní obtíže jsou stabilizované s občasným výskytem bolestí v oblasti krční nebo 

hrudní páteře.  

Tabulka č. 5: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 5 (vlastní měření): 

Proband č. 5 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po mobilizaci 
fenomén předbíhání dx.  bez fenoménu předbíhání 

hypertonus m. soleus dx. + TrP normotonus m. soleus bilat. bez TrP 

  m. iliacus dx.   m. iliacus bilat. 

  m. piriformis dx.   m. piriformis bilat. 

pravá krista výše než levá obě kristy ve stejné výši 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 

            TrP v m. soleus dx.             m. soleus bez TrP bilat. 
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Graf č. 9: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 5 (vlastní měření): 

 

 

Graf č. 10: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 5 (vlatní měření): 
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U probanda č. 5 došlo po mobilizaci SI skloubení ke zvýšení parametru vzestupu 

o 0,4 a snížení parametru prohnutí o 0,5, což svědčí o zvýšení napětí m. soleus a snížení 

hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 6 

Žena, 25 let, studentka 

Souhrn anamnézy: 

Před 4 roky došlo k bolestivému prolomení pravého kolenního kloubu              

do hyperextenze bez dalších následků a terapeutické intervence. Brzy potom došlo      

při plavání prsou k bolestivému píchnutí v SI skloubení (nepamatuje si stranu)               

a následným intermitentním bolestem s pocitem zablokování SI skloubení trvajícím    

asi po dobu 2 týdnů. SI skloubení se naučila sama odblokovat a dosud provádí 

automobilizaci obou SI skloubení několikrát denně. Bolesti SI skloubení                       

se v současnosti nedostavují, pouze má občas nepříjemný pocit jeho zablokování. 

Tabulka č. 6: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 6 (vlastní měření): 

Proband č. 6 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po mobilizaci 
hypertonus m. soleus sin. normotonus m. soleus bilat. 

levá strana pánve výše než pravá obě strany pánve ve stejné výši 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 

            TrP v m. soleus dx.             m. soleus bez TrP. bilat. 
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Graf č. 11: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 6 (vlastní měření): 

 

 

Graf č. 12: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 6 (vlatní měření): 
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U probanda č. 6 došlo po mobilizaci SI skloubení ke zvýšení parametru vzestupu 

o 0,6 a snížení parametru prohnutí o 0,8, což svědčí o zvýšení napětí m. soleus a snížení 

hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 7 

Žena, 24 let, studentka 

Souhrn anamnézy: 

Přibližně od 12 let se v návaznosti na delší sezení nebo stání dostavují bolesti 

v oblasti SI skloubení provázené pocitem jeho zablokování střídavě na obou stranách. 

Problémy ustupují s pohybem, cvičením jógy, prováděním spinálních cviků, autotrakcí 

či automobilizací. Bolesti občas vystřelují do beder, kostrče či DK, nebo jsou 

doprovázeny pocitem stažení pánevního dna, či blokádami 1. a 4. žebra. 

Tabulka č. 7: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 7 (vlastní měření): 

Proband č. 7 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po mobilizaci 

fenomén předbíhání dx.  bez fenoménu předbíhání 

hypertonus m. iliacus dx. normotonus m. iliacus bilat. 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 
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Graf č. 13: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 7 (vlastní měření): 

 

Graf č. 14: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 7 (vlatní měření): 
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U probanda č. 7 došlo po mobilizaci SI skloubení ke zvýšení parametru vzestupu 

o 0,1 a snížení parametru prohnutí o 0,3, což svědčí o nepatrném zvýšení napětí           

m. soleus a snížení hodnoty jeho elasticity. 
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Proband č. 8 

Žena, 24 let, studentka 

Souhrn anamnézy: 

Asi před 2 roky začaly intermitentní bolesti v oblasti krční páteře trvající dodnes. 

Z probíhající praktické výuky ví, že se u ní často dostavuje blokáda SI skloubení, kterou 

si však sama nijak neuvědomuje a nepřináší jí žádné bolesti ani jiné doprovodné 

komplikace.   

Tabulka č. 8: Výsledky kineziologického vyšetření probanda č. 8 (vlastní měření): 

 

Proband č. 8 

výsledky vstupního vyšetření výsledky vyšetření po mobilizaci 

fenomén předbíhání dx.  bez fenoménu předbíhání 

hypertonus m. iliacus dx. normotonus m. iliacus bilat. 

závěr:  omezena joint play SI dx. závěr:  SI bez omezení joint play bilat. 
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Graf č. 15: Výsledky měření m. soleus myotonometrem probanda č. 8 (vlastní měření): 

 

Graf č. 16: Znázornění změny tonu a elasticity m. soleus probanda č. 8 (vlatní měření): 
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U probanda č. 8 došlo po mobilizaci SI skloubení ke zvýšení parametru vzestupu 

o 0,3 a parametr prohnutí zůstal nezměněn, což svědčí o zvýšení napětí m. soleus          

a zachování stejné hodnoty elasticity. 
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5.3 Souhrn výsledků jednotlivých probandů 

Tabulka č.  9: Souhrnné výsledky měření m. soleus (vlastní měření) 

parametr vzestupu parametr prohnutí proband 
před aplikací po aplikaci před aplikací po aplikaci 

č. 1 5,5 3,7 0,6 0,9 
č. 2 3,4 2,8 1,0 0,9 
č. 3 4,7 3,1 0,7 1,1 
č. 4 3,0 3,5 0,4 0,4 
č. 5 3,0 3,4 0,9 0,4 
č. 6 2,9 3,5 1,3 0,5 
č. 7  2,9 3,0 1,1 0,8 
č. 8 2,5 2,8 0,7 0,7 

Tabulka č. 10: Souhrnné výsledky měření m. gastrocnemius caput mediale (vlastní měření) 

parametr vzestupu parametr prohnutí proband 
před aplikací po aplikaci před aplikací po aplikaci 

č. 1 2,3 1,7 1,4 1,4 
č. 2 2,6 2,0 1,5 0,6 
č. 3 2,0 1,6 0,9 0,7 
č. 4 2,8 2,8 0,8 1,0 
č. 5 1,2 1,4 0,1 0,2 
č. 6 2,0 1,9 1,0 0,4 
č. 7 1,7 1,6 0,7 0,7 
č. 8 1,5 1,2 0,6 0,1 

5.3.1 experimentální skupina I s aplikací suché jehly do TrP v m. soleus 

U probanda č. 1 došlo vlivem aplikace suché jehly k odstranění TrP,                   

k významnému snížení napětí m. soleus a zlepšení jeho elasticity. Kineziologické 

vyšetření prokázalo obnovení joint play SI skloubení a tím se u prvního probanda zcela 

potvrdila hypotéza, že odstraněním TrP v m. soleus dojde k odstranění funkční poruchy 

SI skloubení. U tohoto probanda byla před terapií naměřena nejvyšší hodnota parametru 

vzestupu, takže i z výsledků měření myotonometrem můžeme konstatovat,                   

že u m. soleus skutečně došlo ke změně napětí z hypertonu k normotonu. 

U probanda č. 2. pozorujeme obdobné výsledky jako u probanda č. 1,               

ale vzhledem k nižším naměřeným vstupním hodnotám napětí m. soleus v porovnání     

s vysokými hodnotami probanda č. 1 u nich nedošlo k tak výrazným změnám. 
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Každopádně však byla opět potvrzena hypotéza, že odstraněním TrP v m. soleus dojde  

k odstranění funkční poruchy SI skloubení. 

U probanda č. 3.  nebyl při kineziologickém vyšetření konstatován fenomén 

předbíhání ani jedním ze dvou vyšetřujících terapeutů. Podle ostatních výsledků 

vyšetření konstatovali oba vyšetřující funkční poruchu SI skloubení, neshodli se však 

spolu na straně poruchy. Při palpačním vyšetření svalů se oba fyzioterapeuti neshodli    

v určení strany hypertonu m. iliacus a m. piriformis a u m. soleus byl jedním 

fyzioterapeutem konstatován hypertonus levé strany, avšak TrP nalezen na straně pravé. 

I vlivem toho nedošlo ani ke shodě označení strany funkční poruchy SI skloubení. 

Závěry vyšetřujících mohla ovlivnit skutečnost, že proband přijel na místo měření       

na kole, což mohlo znesnadnit interpretaci napětí palpovaných svalů dolních končetin. 

Vzhledem k nálezu TrP v m. soleus na pravé dolní končetině byla aplikována suchá 

jehla do tohoto svalu. Po aplikaci suché jehly došlo k významnému snížení svalového 

napětí m. soleus a zlepšení jeho elasticity. Vzhledem k předchozím neshodám mezi 

vyšetřujícími fyzioterapeuty ohledně strany funkční léze SI skloubení však nemohla být 

u tohoto probanda potvrzena spojitost mezi funkční poruchou SI skloubení a TrP           

v m. soleus. 

U probanda č. 4. byl nalezen TrP v m. soleus levé dolní končetiny                       

a konstatována funkční porucha SI skloubení levé strany. Po aplikaci suché jehly         

do nalezeného TrP došlo dle výsledků měření myotonometrem ke zvýšení napětí levého 

m. soleus a podle kineziologického vyšetření došlo k odstranění TrP i funkční poruchy 

SI skloubení na levé straně. Výsledek měření mohl být ovlivněn skutečností, že proband 

podstoupil ráno před měřením mobilizaci pravého SI skloubení. Tím mohlo dojít           

k obnově funkce SI skloubení pravé strany a následně k ovlivnění napětí svalů na pravé 

dolní končetině a reflexně i na levé. Přesto mohl v levém m. soleus přetrvat TrP, který 

byl odstraněn při našem experimentu aplikací suché jehly. Zmíněnými skutečnostmi 

mohlo dojít k výskytu TrP v levém m. soleus zároveň s jeho sníženým napětím a         

po odstranění TrP k následnému návratu napětí svalu směrem k normotonu.  

5.3.2 Experimentální skupina II s provedením mobilizace SI skloubení 

U probanda č. 5 byl nalezen TrP v pravém m. soleus a omezení joint play 

pravého SI skloubení oběma vyšetřujícími. Po mobilizaci došlo k obnovení joint play 
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pravého SI skloubení a odstranění TrP v pravém m. soleus. Měření myotonometrem 

poukázalo na zvýšení napětí a snížení elasticity u pravého m. soleus. 

U probanda č. 6 byla oběma vyšetřujícími nalezena funkční porucha pravého    

SI skloubení, TrP v m. soleus nalezen nebyl. Provedená mobilizace pravého                 

SI skloubení vedla k obnovení jeho joint play a měření myotonometrem poukázalo      

na zvýšení napětí a snížení elasticity pravého m. soleus podobně jako u probanda č. 5. 

U probanda č. 7 byly výsledky klinického vyšetření i měření myotonometrem 

obdobné jako u probanda č. 6. Pouze zvýšení napětí a snížení elasticity pravého           

m. soleus se projevilo jen nepatrnými změnami oproti předchozím dvěma probandům. 

U probanda č. 8 byly výsledky klinického vyšetření a měření myotonometrem 

opět obdobné jako u předchozího probanda, pouze s tím rozdílem, že elasticita pravého 

m. soleus se vůbec nezměnila. 

Z podobných výsledků všech probandů z experimentální skupiny II a vzhledem 

k nižším naměřeným vstupním hodnotám svalového napětí (parameter vzestupu), a také 

v porovnání se všemi výsledky po terapii lze usuzovat, že svalové napětí probandů         

z experimentální skupiny II se po mobilizaci přiblížilo z nižších k průměrným 

hodnotám svalového napětí sledovaného vzorku.  

5.4 Souhrn výsledků sledovaného souboru 

Pro realizaci experimentu se podařilo získat soubor osmi probandů,               

kteří vyhovovali zadaným požadavkům. Pět probandů představovali pacienti aktuálně 

navštěvující fyzioterapeutickou ambulanci pro problémy spojené s funkční poruchou   

SI skloubení, další tři probandi byly studentky fyzioterapie s opakovanými blokádami 

SI skloubení v anamnéze.  

U všech probandů byla v čase provedení experimentu zjištěna přítomnost 

funkční poruchy SI skloubení s omezením joint play. V experimentální skupině I          

(s aplikací suché jehly), tvořené čtyřmi pacienty fyzioterapeutické ambulance,            

byl prokázán současný výskyt TrP v m. soleus stejnostranné dolní končetiny u všech 

čtyř probandů. V experimentální skupině II (s použitím mobilizace SI skloubení), 

tvořené jednou pacientkou a třemi dříve zmíněnými studentkami, byl prokázán 

současný výskyt TrP v m. soleus stejnostranné dolní končetiny pouze u pacientky          
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z fyzioterapeutické ambulance. Rozdělení probandů do experimentálních skupin I a II 

proběhlo na základě výskytu přítomnosti TrP v m. soleus. Do experimentální skupiny II 

byl proband s výskytem TrP v m. soleus zařazen na základě náhodného výběru.  

Vzhledem ke složení probandů druhé skupiny, která obsahovala tři studentky 

bez výskytu významnějších a trvalejších bolestí, které by je přinutily k vyhledání 

odborné pomoci, jak tomu bylo u ostatních probandů, můžeme tuto skutečnost 

interpretovat tak, že ke vzniku TrP v m. soleus dochází až při závažnějších projevech    

a delším trvání funkční poruchy SI skloubení. Tyto funkční vztahy by bylo vhodné 

nadále podrobit dalším studiím s větším počtem probandů a širším vzorkem populace. 

Na základě výsledků provedeného experimentu nelze s určitostí potvrdit první 

stanovenou hypotézu, že u pacientů trpících funkční poruchou SI skloubení s omezením 

joint play obecně dochází k vytváření TrP v musculus soleus na stejnostranné končetině. 

U tří ze čtyř probandů experimentální skupiny I bylo po aplikaci suché jehly    

do TrP v m. soleus jednoznačně prokázáno významné snížení svalového napětí            

m. soleus zároveň s obnovením joint play ve stejnostranném SI skloubení. U čtvrtého 

probanda nedošlo při kineziologickém vyšetření prováděném nezávisle dvěma 

fyzioterapeuty ke shodě obou vyšetřujících ohledně strany výskytu funkční poruchy    

SI skloubení, takže její odstranění bylo konstatováno pouze jedním vyšetřujícím, a nelze 

tedy jednoznačně určit, jaký byl účinek aplikace suché jehly na funkční poruchu          

SI skloubení. Nicméně byla potvrzena hypotéza, že odstraněním TrP v m. soleus 

aplikací suché jehly lze odstranit funkční poruchu stejnostranného SI skloubení.   

V experimentální skupině II byl u probanda s nalezeným TrP v m. soleus 

mobilizací SI skloubení  tento TrP odstraněn a u všech probandů došlo po provedení 

mobilizace ke změně napětí m. soleus stejnostranné končetiny. Byla tedy potvrzena 

hypotéza, že obnovením joint play a odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí 

mobilizace lze ovlivnit tonus stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP. Bylo 

však zjištěno, že mobilizace zapříčinila vzestup svalového tonu stejnostranného           

m. soleus namísto očekávaného snížení jeho tonu. Tento výsledek lze vzhledem            

k nižším naměřeným vstupním hodnotám svalového napětí interpretovat jako posun      

z nižších počátečních  hodnot svalového napětí k průměrným hodnotám svalového 

napětí sledovaného vzorku. Pro nedostatek probandů se současným výskytem TrP         

v m. soleus a funkční poruchou stejnostranného SI skloubení v experimentální skupině 
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II by bylo žádoucí pokračovat ve výzkumu s vyšším počtem takových probandů a lépe 

prozkoumat terapeutické účinky mobilizací na sledované svaly. 

Výsledky experimentu také poukázaly na několik dalších významných 

skutečností. První z nich je, že TrPs se mohou vyskytovat jednak ve svalu s objektivně 

celkově zvýšeným napětím a jednak ve svalu s napětím objektivně celkově nižším. 

Bohužel v době provádění experimentu nebyla přesně stanovena rozmezí hodnot 

získaných z měření myotonometrem, která by odpovídala svalovému normotonu, 

hypertonu a hypotonu. Na jejich definování v současné době pracuje autor 

myotonometru PhDr. Petr Šifta Ph.D. v rámci realizace grantu uděleného Grantovou 

komisí České republiky pod číslem 106/09/P326 (Viskoelasticita měkkých tkání a její 

identifikace in vivo, in situ). 

Druhá zajímavá skutečnost je, že podle výsledků měření myotonometrem se    

po odstranění TrP snižuje napětí svalu, který měl před terapeutickým zásahem napětí 

objektivně vyšší, ale zároveň dochází naopak ke zvýšení napětí svalu, který měl       

před terapeutickým zásahem napětí objektivně nižší, a to nezávisle na způsobu 

odstranění TrP (suchou jehlou nebo mobilizací), což je vidět v souhrnné tabulce 

výsledků č. 9. U probandů č. 1, 2 a 3 se vstupními hodnotami parametru vzestupu       

5,5 – 3,4 – 4,7 tyto hodnoty po terapeutické intervenci poklesly na 3,7 – 2,8 – 3,1.        

U probandů číslo 4 a 5 naopak vstupní hodnoty parametru vzestupu 3,0 – 3,0               

po terapeutické intervenci vzrostly na 3,5 – 3,4. 

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že u m. soleus měly hodnoty parametru 

prohnutí (poukazující na elasticitu svalu) tendenci ke změně opačným směrem               

v závislosti na změně hodnot parametru vzestupu, než tomu bylo u m. gastocnemius.    

U m. soleus převládalo zvýšení elasticity při snížení napětí a naopak, zatímco                

u m. gastrocnemius caput medialie převládalo snížení elasticity při snížení napětí           

a naopak, jak je vidět opět v souhrnné tabulce výsledků č. 9 a 10 a na grafickém 

vyjádření změny hodnot uvedených parametrů jednotlivých probandů. 

Na závěr shrnutí výsledků bych ještě rád uvedl  jednu z dalších zajímavých 

zjištěných skutečností, a sice že u sedmi z osmi probandů byla nalezena funkční 

porucha SI skloubení na pravé straně a jenom u jednoho probanda na straně levé. 

Všechna tato zjištění poskytují řadu námětů a témat k následným podrobnějším 

studiím zmíněné problematiky. 
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5.5 Odpovědi na stanovené hypotézy 

Hypotéza 1 byla potvrzena: 

U pacientů trpících funkční poruchou SI skloubení s omezením joint play 

dochází k vytváření TrP v musculus soleus na stejnostranné končetině. 

Hypotéza 2 byla potvrzena: 

Odstraněním TrP v musculus soleus aplikací suché jehly lze odstranit funkční 

poruchu stejnostranného SI skloubení. 

Hypotéza 3 byla potvrzena: 

Obnovením joint play a odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí 

mobilizace lze ovlivnit tonus stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP.  
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci se podařilo dosáhnout vytyčených cílů. V teoretické části 

byly shrnuty dosavadní poznatky o příčinách vzniku a podstatě formování TrPs, jejich 

rozdělení, způsobu diagnostiky a možnostech terapie. Při rešeršním zpracování tématu 

došlo na podkladě zjištění dosavadních poznatků ke vzniku nové teorie a nových 

hypotéz o primárních příčinách vzniku TrPs, které jsou blíže popsány v kapitole 2.7 

Bazální příčina vzniku TrPs v lidské populaci a související problematika. Tato teorie 

přináší bohaté spektrum námětů pro další výzkum. 

V praktické části se podařilo ověřit funkční spojitost výskytu TrP a zvýšeného 

tonu musculus soleus s omezením joint play SI skloubení stejnostranné končetiny          

a jejich vzájemné řetězení. Z dosažených výsledků vyplývá, že k popsaným funkčním 

souvislostem a řetězení problémů skutečně může docházet, ale zřejmě pouze                

na podkladě výraznějších projevů a delšího trvání funkční poruchy, nikoli ihned          

při jejím vzniku a lehčích projevech. Je však třeba brát v úvahu nízký počet probandů 

studie a tuto skutečnost ověřit dalšími experimenty provedenými s větším zkoumaným 

souborem.  

Hypotézy, že odstraněním TrP v musculus soleus aplikací suché jehly              

lze odstranit funkční poruchu stejnostranného SI skloubení, a že obnovením joint play   

a odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí mobilizace lze ovlivnit tonus 

stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP, byly potvrzeny. Potvrzení hypotéz 

umožňuje využití těchto funkčních vztahů při terapii funkčních poruch SI skloubení 

s uplatněním zejména u pacientů s kontraindikací manuální terapie (mobilizace), jako 

jsou těhotné ženy, pacienti v časné pooperační fázi např. po implantaci TEP kyčelního 

kloubu, akutní stavy po úrazech, akutní zánětlivá onemocnění, pokročilé degenerativní 

změny, pokročilá osteoporóza, tumory, metastázy, akutní psychické stavy jako jsou 

deprese, neurózy nebo hysterie aj. 

Experimentem bylo dále zjištěno, že TrPs se mohou vyskytovat jednak ve svalu 

s objektivně celkově zvýšeným napětím a jednak ve svalu s napětím objektivně celkově 

nižším. Odstraněním TrP dochází potom u svalu s původně objektivně vyšším napětím 

ke změně napětí směrem k nižším hodnotám a u svalu s původně objektivně nižším 

napětím ke změně napětí směrem k vyšším hodnotám. 
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Příloha č. 8:         Kvadrupedální lokomoční vzor u jedinců trpících Unertan syndromem 
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Příloha č. 1: Originál vyjádření etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu probanda podstupivšího aplikaci suché 

jehly 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 

Prosíme Vás o účast na studii k diplomové práci, prováděné v rámci 
magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK studentem Jakubem Judlem, která je 
zaměřena na objasnění souvislostí mezi napětím lýtkového svalu a blokádou 
křížokyčelního kloubu a na možnosti jejich vzájemného ovlivnění. V rámci studie budete 
vyšetřen/a myotonometrem (jednoduché neinvazivní nebolestivé vyšetření hodnotící 
napětí lýtkového svalu). Poté podstoupíte aplikaci tzv. suché jehly do lýtkového svalu – 
jedná se o léčebnou metodu běžně používanou k odstranění zvýšeného svalového napětí, 
při které se zapichuje sterilní akupunkturní (velmi tenká) jehlička na jednorázové použití 
do lýtkového svalu. Zapíchnutí se provádí pouze jedenkrát na krátký okamžik a můžete 
při něm cítit chvilkovou píchavou nebo pálivou bolest, která není horší, nežli například 
bolest při injekčním podání léku. Poté bude zopakováno stejné vyšetření jako na začátku. 
Cílem práce je objasnit účinek aplikace suché jehly do lýtkového svalu na pohyblivost 
křížokyčelního kloubu. Celá procedura proběhne jedenkrát a trvá maximálně 1 hodinu. 
Aplikaci suché jehly i vyšetření budou provádět zkušení fyzioterapeuté za provedení 
všech běžných bezpečnostních a preventivních opatření. Získané výsledky nebudou nijak 
zneužity a osobní data nebudou nikde zveřejněna – ani v diplomové práci. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas k vyšetření 
a následné terapii.  
 
 

Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném 
vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 
potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je 
obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu 
otázky, na které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 
s provedením vyšetření a následnou terapií. 
Souhlasím s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 
 
 
Datum:……………………………………………………………………….. 
 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………………… 
 
Podpis osoby, která provedla poučení:………………………………………. 
 
Jméno pacienta……………………………………………………………..... 
 
Vlastnoruční podpis pacienta:…………………………………….................. 
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Příloha č. 3: Vzor informovaného souhlasu probanda podstupivšího mobilizaci SI 

skloubení 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 

Prosíme Vás o účast na studii k diplomové práci, prováděné v rámci 
magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK studentem Jakubem Judlem, která je 
zaměřena na objasnění souvislostí mezi napětím lýtkového svalu a blokádou 
křížokyčelního kloubu a na možnosti jejich vzájemného ovlivnění. V rámci studie budete 
vyšetřen/a myotonometrem (jednoduché neinvazivní nebolestivé vyšetření hodnotící 
napětí lýtkového svalu). Poté podstoupíte mobilizaci křížokyčelního kloubu (neinvazivní 
nebolestivá léčebná metoda) a bude zopakováno stejné vyšetření jako na začátku. Cílem 
práce je objasnit účinek mobilizace křížokyčelního kloubu na napětí lýtkového svalu. 
Celá procedura proběhne jedenkrát a trvá maximálně 1 hodinu. Mobilizaci i vyšetření 
budou provádět zkušení fyzioterapeuté. Žádný zákrok není bolestivý a nemá žádné 
nežádoucí účinky. Získané výsledky nebudou nijak zneužity a osobní data nebudou nikde 
zveřejněna – ani v diplomové práci. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas k vyšetření 
a následné terapii.  
 
 

Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném 
vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 
potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je 
obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu 
otázky, na které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 
s provedením vyšetření a následnou terapií. 
Souhlasím s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 
 
 
Datum:……………………………………………………………………….. 
 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………………… 
 
Podpis osoby, která provedla poučení:………………………………………. 
 
Jméno pacienta……………………………………………………………..... 
 
Vlastnoruční podpis pacienta:…………………………………….................. 
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Příloha č. 4: Formulář vstupního a výstupního vyšetření (vlastní tabulka) 
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Příloha č. 5: Fotografie myotonometru (Šifta, 2005) 

 
 

 

 



 78 

Příloha č. 6: Měření viskoelastických vlastnotí m. soleus (nahoře)                             

a m. gastrocnemius caput mediale (dole) (vlastní fotografie) 
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Příloha č. 7: Provedení mobilizace SI skloubení dle Marinčeka (vlastní fotografie) 
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Příloha č. 8: Kvadrupedální lokomoční vzor u jedinců trpících Unertan 

syndromem muž (vlevo), žena (vpravo) (Tan, 2006) 

 

 
 


