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SEZNAM UŽITÝCH ZKRAT EK

AGR                           antigravitační relaxace

AHS ankle hindfoot scale

AŠ Achillova šlacha

DKK dolní končetiny

EBM medicína založená na důkazech

ESWL extracorporeal shockwave lithotripsy

ESWT extracorporeal shockwave therapy

HSSP hluboký stabilizační systém páteře

ISMST International society for medical shockwave treat ment

kPa kiloPascal

LERV litotripse extrakorporální rázovou vlnou

LDK levá dolní končetina

NO nynější onemocnění

PDK pravá dolní končetina

PIR postizometrická relaxace

PSWT pulsed shortwave therapy

RSWT radial shockwave therapy

TMT techniky měkkých tkání

TrP trigger point/ spoušťový bod

VAS vizuální analogová škála

VISA - A the Victorian Institute of Sports Assessement - Achilles

questionnaire
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1 ÚVOD

Achillova šlacha je jednou z nejčastěji zraněných šlach v lidském těle (Wren et al., 2000),

a to především z důsledku přetížení (Jósza, Kannus, 1997). Tendinopatie Achillovy šlachy je

velmi častá u sportovců (Wilson, Stacy, 2010), vyskytuje se ale i v běžné populaci se sedavým

způsobem života (Vulpiani et al. , 2009). Konzervativní terapie tendinopatie Achillovy šlachy

nemá mnohdy uspokojivé výsledky, dochází k recidivám a přechodu do chronického stavu.

Terapie rázovou vlnou se stala v posledním desetiletí velmi populární při léčbě poruch

měkkých tkání, jako jsou například plantární fascitidy, či ulnární epikondylitidy. S tudie

z posledních let potvrzují lepší výsedky léčby tendinopatie Achillovy šlachy při kombinaci

běžných způsobů konzervativní terapie s aplikací rázové vlny (Rasmussen et al. , 2008;

Notarnicola, Pesce et al., 2012; Vulpiani et al., 2009; Lakshmanan, Doherty, 2004). Je však třeba

nepodlehnout reklamním trikům výrobců a pocitu, že rázová vlna vyléčí každou poruchu

měkkých tkání.
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2 CÍLE

Cílem práce je rešeršní zpracování nových možností konzervativní léčby tendinopatie

Achillovy šlachy pomocí rázové vlny. Práce vychází z poznatků odborné literatu ry a studií

na toto téma. Podává přehledné informace o rázové vlně, jejích biologických účincích na měkké

tkáně, o typech generátorů rázových vln a o léčbě tendino patií Achillovy šlachy rázovou vlnou.

Zároveň poukazuje na úskalí terminologie
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3 ANATOMIE

3.1 Obecná anatomie šlachy

Šlacha se formuje z pojivové tkáně, která obklopuje jednotlivá svalová vlákna . Šlacha je

složena primárně z vody (70%) a kolagenu. Kolagenové polypeptidové řetězce tvoří tři hlavní

aminokyseliny: glycin (30%), prolin (10%) a hydroxyprolin (10%). Tyto řetězce polymerizují

do skupin po třech stočených spirálách, aby vytvořili kolagenovou molekulu. Existuje mnoho

druhů řetězců a kolagen se tak může vyskytovat v různých izomerech. V současné době je známo

20 typů kolagenu. Ve šlaše dospělého jedince převažuje kolagen typu I a III. Kolagenní vlákna

tvoří 65-75% suché hmoty a jsou rozptýlena v mezibuněčné hmotě. Zodpovídají za strukturální

integritu a přenos sil vyvinutých svalem. Malou část šlachy (2% suché hmoty) tvoří elastická

vlákna a tenocyty. Úloha elastinu není zcela známa. Předpokládá se, že se podílí na zpětném

vytvoření vlnité struktury kolagenních vláken po protažení šlachy (Lieber, 2010).

Kolagenní vlákna se sdružují do primárních, sekundárních a terciálních svazků a formují

tak šlachu. Každé vlákno a svazek obklopuje endotenon, tenká vrstva pojivové tkáně, která

umožňuje pohyb svazků vůči sobě a přináší cévní zásobení dovnitř šlachy . Vnější povrch šlachy

je kryt pojivovým pouzdrem - epitenonem. Celá šlacha je pak uložena v synoviální pochvě

nebo je kryta řídkou tkání, paratenonem. To dovoluje volný pohyb šlachy proti okolní tkáni .

V zóně potencionálního tření (šlachová poutka, úžin ové kanály) je paratenon tvořen

dvojvrstevnou synoviální blánou, která se označuje jako tenosinovium (Bartoníček, Heřt, 2004).

Strukturu šlachy zobrazuje Obrázek 1.
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Obrázek 1: struktura šlachy (Shalabi, 2004)

Přechod šlachy v kost, tedy její úpon do k osti, je tvořen  4 vrstvami. Vrstva šlachových

fibril přechází v zónu nekalcifikované chrupavky, následuje vrstva kalcifikované chrupavky

a kostní hmota. Postupný přechod měkké chrupavky přes chrupavku kalcifikovanou v kost

zajišťuje potřebné zmírnění tla ků a tahů při pohybu končetiny. Nepravidelné prolínání chrupavky

s kostní hmotou a zapojení šlachových fibril do této struktury zvyšuje  mechanickou pevnost

a odolnost tohoto spojení (Dylevský, 2007).

3.2 Obecná biomechanika šlachy

Šlacha slouží pro přenos svalové energie na kost nebo chrupavku a umožňuje ulo žení

elastické energie. Je složena převážně z kolagenních vláken, pro které je charakteristická vyšší

pevnost a tuhost oproti vláknům elastickým. Velikost protažení je pouze okolo 10% (Janura,

2003). S vyšším věkem klesá pevnost šlachy v tahu. V této souvislosti mluví Dylevský (2007)

o stáří kolagenu jako o míře stáří organismu.
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Kolagenní vlákna jsou uspořádána v jednom směru, který určuje tahová síla příslušného

svalu. Toto paralelní uspořádání zvy šuje odolnost v tahu. Vlákna však hůře odolávají zátěži,

která působí mimo osu šlachy. K maximálnímu zatížení šlachy dochází při maximální kontrakci

svalu. Velikost pevnosti v tahu je zhruba dvojnásobná oproti svalu, naopak poloviční

oproti kosti. To vysvětluje častější výskyt ruptur svalových než šlachových (Janura, 2003).

Biomechanické vlastnosti šlachy jsou ovlivněny různými faktory. Patří mezi ně například

věk - s jeho zvyšováním klesá pevnost šlachy. Dále pohybová aktivita - pravidelné cvičení

zvyšuje velikost a obsah kolagenních vláken. Významnou roli hraje také hormonální rovnováha

a užívání léků. Například kor tikosteroidy snižují pevnost šlachy v důsledku degenerace kolagenu

a zhoršují hojení případného poranění šlachy (Hnátová, Pavlů, 2011).

3.3 Anatomie Achillovy šlachy

Achillova šlacha, latinsky tendo calcaneus, je úponová šlacha musculus triceps surae.

Dnes již běžně používané eponymum tendo Achillis použil poprvé německý anatom Lorenz

Heister (1683-1758) v díle „Descriptio novi generis planta e rarissimae et speciosissimae

africanae“ (1717) (Musil et al., 2010).

Musculus triceps surae je souhrnné označení pro dva svaly, musculus gastrocnemius

a musculus soleus. Oba jsou plantárním flexorem nohy. Musculus gastrocnemius se navíc podílí

i na flexi v kolenním kloubu. Musculus soleus má spíše stabilizační funkci pro akrum dolní

končetiny. Oba svaly se aktivují při chůzi, zejména ve fázi úderu paty, dále při běhu a skocích

(Shalabi, 2004).

Achillova šlacha je společným úponem pro oba z nich. Jelikož se tyto svaly vzájemně liší

strukturou i funkcí, je šlacha složitě prostorově uspořádána . V proximodistálním směru postupně

mění svůj tvar. Začíná těsně pod bříšky m. gastrocnemius, kde je plochá a široká. Distálním
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směrem se pak zaobluje a zužuje. Neju žší místo najdeme pět až sedm centimetrů nad úponem.

Poté se opět mírně rozšiřuje a úponová část šlachy tak zcela překrývá tuber calcanei .

Na dorzální ploše Achillovy šlachy je patrné proximodistální vinutí snopců vláken

do spirály. Vlákna rotují dorzolaterálním směrem o necelých devadesát stupňů . U Achillovy

šlachy pravé dolní končetiny je to tedy proti směru hodin ových ručiček. Snopce vycházející

z caput mediale m. gastrocnemii se tak upínají ve středu úp onové oblasti, vlákna z musculus

soleus k mediálnímu okraji. Tento spirální průběh svazků zvyšuje pevnost šlachy v tahu . Torzí

šlachových vláken vznikají štěrbiny, které jsou vyplněny řídkým vazivem a umožňují vstup

cévního zásobení (Bartoníček, Heřt, 2004).

Úpon šlachy se nachází ve střední části dorz ální plochy hrbolu kosti patní. Úponová

oblast je orientována příčně k ose bérce a má lehce zprohýbaný povrch. Zde jsou patrné otisky

úponu - mělké podélné žlábky a kostní kanálky. V horní části úponové oblasti je přimísena

vrstvička chrupavky, zatímco v dolní části přechází šlacha plynule do periostu.

Hrbol patní kosti má ve své proximání části drsnější povrch a je od úponové oblasti

odkloněn mírně ventrálně. V této dutině je uložena bursa calcanea. V místě jejího kontaktu

s patní kostí se nachází asi dva milimetry silná chrupavka. Okrajová vlákna úponu šlachy tuto

burzu vidlicovitě obkružují, úpon tak svým tvarem připomíná vějíř. V prakticky celé šířce burzy

probíhá klínovitá synoviální řasa, od horní stěny burzy až hluboko mezi šlachu a calcaneus.

Na dorzální ploše tuber calcanei se dále nachází drobná bursa subcutanea calcan ea, která je

vsunuta mezi fascii a kůži (Bartoníček, Heřt, 2004). Uložení obou burs zobrazuje Obrázek 2.



16

Obrázek 2. Uložení burs při úponu Achillovy šl achy

(http://www.aafp.org/afp/2002/0501/p1805.html)

Prostor mezi ventrální plochou šlachy, hlubokými flexory a peroneálními svaly vyplňuje

pretendinózní tukový polštář. Na bočném rtg snímku je znám jako tzv. Kagerův trojúhelník.

Achillova šlacha nemá pravou synoviální pochvu, ale je obklopena několika vrstvami

kluzkého vaziva, nazývaného klinicky peritenon, či v anglické literatuře paratenon (Bartoníček,

Heřt, 2004). Toto vazivo navazuje na průběh povrchové fascie m.triceps surae a v místě

Achillovy šlachy je kryto povrchovou fascií bérce.

Krevní zásobení pro Achillovu šlachu přichází ze tří oblastí . Je to spojení sval-šlacha, kde

cévy přicházejí ze svalu, zásobují horní polovinu šlachy a představují hlavní krevní zásobení.

Dále spojení šlacha-kost, které zásobuje dolní třetinu šlachy , a krevní síť ze šlachových obalů,

které pro vstup do šlachy využívají jejího spirálovitého průběhu (Bartoníček, Heřt, 2004) . Toto

zásobení ve střední části , zhruba dva až sedm centimetrů nad úponem šlachy, se zdá být

nejslabší. V tomto místě jsou také nejčastěji lok alizovány šlachové ruptury (Wilson, Stacy,

2010). Na výši krevního zásobení má také vliv věk - krevní průtok se po třetím deceniu sni žuje

http://www.aafp.org/afp/2002/0501/p1805.html
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(Jósza, Kannus, 1991). Naopak se, nezávisle na věku, zvyšuje během cvičen í a regeneračních

procesech (Backman, Friden, Widmark, 1991) .

3.4 Anatomické souvislosti s musculus plantaris

Musculus plantaris je štíhlý sval, jehož bříško se nachází těsně nad caput laterale musculi

gastrocnemii. Podél vnitřního okraje této laterální h lavy přechází v tenkou šlachu, která probíhá

mezi dvěma vrstvami musculus tri ceps surae. Distálněji sleduje průběh Achillovy šlachy a upíná

se na tuber calcanei, mediálně od její úponové oblasti . Šlacha je silná asi 3 milimetry a

s Achillovou šlachou má společný peritenon. Při rupturách Achillovy šlachy zůstává většinou

intaktní a může tak zapříčinit mylnou diagnózu parciální ruptury (Bartoníček, Heřt, 2004).

3.5 Poznámky k ontogenezi

Achillova šlacha je během ontogenetického vývoje založena časně a od sa mého začátku

je tvořena kolagenovými vlákny. Ty obkopuje mezenchym, který se později diferencuje ve

vodnaté vazivo. Buněčná spojení okolo šlachy svým rozpadem vytvářejí drobné prostory

vyplněné tekutinou. Z této tkáně poté vzniká peritenon , umožňující volný posun šlachy oproti

okolí.

V perinatálním období se úpon Achillovy šlachy liší od konečného stavu. Nachází se

až na plantární ploše patní kosti a především více mediálně. Průběh šlachy se tak neshoduje

s osou paty a lýtka. Tento posun úponu vysvětluje krajně supinační držení nohy u plodu. Později

se úpon dostává do osy lýtka a noha tak derotuje do normálního postavení (Bartoníček, Heřt,

2004).

3.6 Biomechanické vlastnosti Achillovy šlachy

Pevnost Achillovy šlachy je asi čtyřikrát vyšší než maximální iz ometrická kontrakce

musculus triceps surae. In vitro činí maximální zatížení asi 4000 N, šlacha má tak
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za fyziologických podmínek součinitel bezpečnosti rovný dvěma. Během odrazu dolní končetiny

při běhu (hmotnost těla 70 kg) je zatížení Achillovy šlachy rovno 2000 N. Při náhlé změně

směru, kdy je rychlost deformace rovna 5 s -1, je zatížení rovno 4340 N. Pokud dojde k náhlému

asymetrickému zatížení, například při druhém odrazu dvojnásobného přemetu, může síla

ve směru šlachy překonat hodnotu 5000 N (Valenta, 1996). To již může představovat značné

riziko poranění šlachy. Dynamické zatížení ale pevnost šlachy zvyšuje - zvýšením rychlosti

deformace se zvyšuje pevnost v tahu. Mez pevnosti není přímo úměrná velikosti průřezu šlachy

a závisí také na věku. U Ac hillovy šlachy klesá mez pevnosti z 53 MPa v dětství na 45 MPa

ve stáří, tedy o 7%. To potvrzuje i snižující se podíl vody, z 80% v dětství na 30% ve stáří (Hess

et al., 1989).
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4 TENDINOPATIE

4.1 Pojem tendinopatie

Tendinopatie řadíme mezi získaná onemo cnění měkkých tkání, konkrétně šlach. Podle

etiologie a místa postižení je můžeme rozdělit na několik typů :

 Tendinóza - degenerativní poškození struktury samotné šlachy

- je buď hypoxické, mukoidní, lipomatózní, kalcifikující či ve

smíšené formě

 Entezopatie - degenerativní onemocnění šlachy, lokalizované do místa

jejího úponu

 Peritendinitida, Tendovaginitida, Tendosynovialitida - zánětlivé

onemocnění šlachových obalů, bez postižení vlastní šlachy zánětem (Gallo

et al., 2011)

4.1.1 Etiopatogeneze

Etiopatogeneze je často multifaktoriální. Mezi exogenní faktory řadíme opakovanou

zátěž, trauma, mikrotraumatizaci, chlad, toxické poškození šlachy. Endogenní faktory jsou cévní,

metabolické a endokrinní vlivy, kostní dysplazie, stav funkční kvality CNS. Ke chronickým

stavům přispívají také anatomické patologie, především osové odchylky, dále svalová

nerovnováha, porucha mobility segmentu (hypermobilita i om ezení pohybu) nebo diskrepance

délky končetin (Kolář et al., 2009).

Nejčastější příčinou tendinopatií je přetížení šlachy nadměrnou zátěží

nad její fyziologický práh, mechanické dráždění šlachy nebo změna způsobu zátěže . K této

situaci dochází například u sportovců při zařazení nových tréninkových technik, zm ěně

sportovního nářadí, pomůcek či obuvi, při přechodu na jinou kvalitu povrchu (Forslund, 2003).
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V běžné populaci se tendinopatie objevuje často se zahájením rekreačního sportu (Shalabi,

2004).

V klidovém stavu mají kolagenní vlákna ve šlaše vlnitou strukturu. Při napnutí šlachy

dochází k její elongaci. Při prodloužení o dvě procenta se vyrovnává vlnitá struktura kolagenu.

Při elongaci o čtyři až osm procent začínají povolovat příčné vazby mezi molekulami kolagenu

a vlákna se vůči sobě začnou posouvat. Při prodlou žení o osm až deset procent začínají nejslabší

kolagenní vlákna selhávat a dochází k mikrotraumatizaci (Gallo et al., 2011). Šlachy jsou

nejnáchylnější k poškození, je-li napětí vyvinuto rychle, bez předchozího rozcvičení, nebo pokud

je napětí vyvíjeno šikmo k ose šlachy (Neviaser, Andarawis-Puri, Flatow, 2012). Na rozdíl

od svalu, který na dlouhodobější zatížení reaguje hypertrofií vláken a přírůstkem specifických

biomechanických jednotek, potřebuje šlacha na regeneraci při vysoké zátěži nepoměrně delší

časový klidový interval. Oproti svalu je relativně méně vaskularizována a tím je náchylnější

na ischemické změny při jejím přetížení. Z těchto důvodů vzniká při zátěži nerovnováha

mezi silou, kterou je sval schopen vykonat , a silou, kterou je šlacha schop na přenést bez jejího

poškození. Důsledkem přetížení či opakovaného mechanického dráždění šlachy je vznik zánětu

šlachových obalů, tvorba adhezí, fibrotického zesílení šlachových obalů, otoku a dráždění

nervových zakončení (Stenkerburg, Dijk, 2011).

Při opakovaném přetěžování oblasti šlachového úponu dochází k fragmentaci

kalcifikované chrupavčité zóny, vzniku nekróz a tukové degenerace. N ásledně dochází

k proliferaci fibroblastů a novotvorbě lamelární kosti ze subchondrální spongiózy (Järvinen et al,

2001). Tato kostní novotvorba, projev reparace a regenerace poškozeného úponu, se projevuje

tvorbou osteofytů, které jsou patrny na RTG snímku. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku

entezopatií jsou nedoléčená traumata šlachových úponů , chronické přetěžování a opakovaná

mikrotraumatizace úponu šlachy (Wilson, Stacy, 2010).
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4.1.2 Klinický obraz a vyšetření

Klinický obraz tendinopatií je charakterizován bolestivostí v přesně lokalizované oblasti

průběhu či úponu šlachy, omezením hybnosti svalu, poruchou funkce, otokem a hyperemií

(Sosna et al., 2001). Nacházíme také palpační bolesti vost s iradiací do okolní tkáně a bolestivé

odporové testy. Bolest je zpočátku pouze při námaze ur čité svalové skupiny. Později,

při přechodu do chronicity, se vyskytuje i star tovací bolest a bolest před a po zátěži (Kolář et al .,

2009).

Pro tendovaginitidu jsou charakteristické krepitace - tendovaginitis krepitans. Jsou

způsobené exsudací fibrinu do šlachových obalů (Gallo et al., 2011). Při rozvoji stenózy šlachy

jako důsledku adhezivních a fibrotických zánětlivých změn hovoříme o tendov aginitis stenosans,

která se nejčastěji vyskytuje v oblasti šlachy dlouhého flexoru palce ruky

u metakarpofalangeálního kloubu (Sosna et al., 2001).

Klinické vyšetření můžeme doplnit zobrazov acími metodami. Ultrazvukové vyšetření

rozliší degeneratiní změny, částečnou nebo úplnou rupturu. Vyšetření magnetickou rezonancí

umožňuje rozlišit jednotlivé typy tendinopatií, pomůže tak stanovit správnou diagnózu a rozsah

poškození. RTG vyšetření ozřejmí případné kalcifikace ve šlaše (Sosna et al., 2001).

4.1.3. Konzervativní terapie

Základem konzervativní terapie je omezení dalšího přetěžování příslušné svalové skupiny

až úplné vyloučení její zátěže. Může být indikována i intermitentní fixace ve formě ortézy

nebo sádry. Spektrum terapeutických možností je poměrně široké. Lokálně i celkově se aplikují

léky s antiflogistickým a antirevmatickým efektem (Voltaren mast či tablety, Fastum gel,

Ketazon), antiedematika (Reparil, Yellon gel), vasodilatancia, an tiagregancia (Acylpyrin).

Nezřídka se lokálně aplikuje kortikoid (Kenalog či Diprophos) (Sosna et al., 2001). Zde ja však

třeba pečlivě vážit a dávkovat terapii. K ortikoid nesmí být nikdy aplikován intratendineálně,
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pouze do oblasti burz, šlachových dutin či peritenoneálního prostoru. V opačném případě může

vzniknout těžká tendopatie či kortikoidová atrofie šlachy s její následnou ruptu rou (Wilson,

Stacy, 2010). V souvislosti s aplikací kortikoidů hovoříme také o nebezpečí tzv. mesenchymální

narkózy, kdy vedle úlevy a terapeutického účinku kortikoidů dochází ke zpoždění reparativních

pochodů a k vymizení bolestivých příznaků. Při přetěžování úponu v této fázi tak může dojít

k další traumatizaci a zhoršení stavu (Sebera et al., 2007).

Z fyzikální terapie lze využít například ultrazvuk, diatermii, diadynamik či pulzní

magnetické pole. Osvědčilo se také ozařování postižené oblasti nízkou protizánětlivou dávkou

rtg záření (Sosna et al., 2001).

U chronických forem tendinopatie zahrunuje terapie především rehabi litaci. Ta vychází

z etiologie a patogeneze onemocnění. Ovlivňuje se hypertonus a reflexní změny příslušného

svalu, nejčastěji pomocí analytických technik (PIR, AGR) a cvičení na neurofyziologickém

podkladě (VRL, PNF, senzomotorické cvičení, cvičení v UKŘ ). Reflexní změny ale nejsou

lokalizovány pouze na postižený sval Porucha se v rámci stabilizačních funkcí okolních svalů

může řetězit do ostatních segmentů. Dále je třeba ovlivnit i patologické posturální funkce , které

jsou zdrojem obtíží. Do terapie se tak zařazují i mobilizace, aktivace svalů stabilizačního

systému páteře a cvičení v centrovaném postavení kloubů. Důležitá je také úprava pohybového

režimu a protetické vybavení, které zlepší biomechanické poměry segmentu a odlehčí postižené

místo (Kolář et al., 2009).

4.1.4 Operační terapie

Pokud selhala konzervativní léčba a příznaky přetrvávají déle než šest měsíců od zahájení

léčby, je vhodné zvážit operační intervenci. Typ výkonu je dán anatomickým specifikem dané

postižené oblasti. Nejčastěji se provádí nářezy šlachy, odstraňují se kalcifikace, fibrotické tkáně

a zánětem postižené obaly šlachy (Gallo et al., 2011).
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4.2 Tendinopatie Achillovy šlachy

Tendinopatie Achillovy šlachy jsou často spojeny se sportovními aktivitami, kde je

ve značné míře zastoupen běh, výskoky nebo nenadálé změny směru pohybu. Odhadovaná

prevalence mezi sportovci je 11% u běžců, 9% u tanečníků, 5% u gymnastů, 2% u tenistů

a 1% u fotbalistů. Věková hranice nejčastějšího výskytu se pohybuje mezi 24 a 30 lety (Wilson,

Stacy, 2010).

Onemocnění obvykle začíná zánětlivými změnami šlachových obalů a vzniká

peritendinitida. Ta může progredovat do tendinózy, charakterizované zánětlivým

a degenerativním nálezem na šlaše samotné. Tendinóza však může vzniknout i přímo, bez zánětu

šlachových obalů. Pak může být asymptomatická a spojena s vyšším výskytem šlachových

ruptur (Shalabi, 2004).

Ruptura Achillovy šlachy je velmi závažná komplikace. V 59% se stane během

sportovních aktivit. Častá je především u mužů sportovců, s nejčastějším výskytem mezi 35.

a 40. rokem. Lokalizace ruptury je typicky 2 až 6 cm nad úponem šlachy , kde se nachází

nejslabší krevní zásobení Achillovy šlachy (Forslund, 2003).

4.2.1 Etiopatogeneze

Etiopatogeneze je podobná souhrnné charakteris tice pro šlachy obecně (kapitola 4.1.1,

str.19). Tendinopatie Achillovy šlachy vz niká nejčastěji disproporcí mezi biomechanickým

potenciálem šlachy a vynaloženou zátěží, což vede k dystrofickým změnám šlachy a jejího

úponu. Jedním z hlavních predisponujících faktorů je opakovaná m ikrotraumatizace.

U sportovců vzniká nejčastěji nevhodnou obuví nebo její změnou, přechodem na jiný tréninkový

povrch, změnou ve struktuře tréninku. Mikrotramatizaci ale může způsobit i nadměrná statická

zátěž, což vysvětluje výskyt tendinopatií Achillovy šlachy také v běžné populaci.
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Mezi rizikové faktory dále řadíme biomechanické abnormality nohy, hypovaskularizaci

střední části šlachy, obezitu, metabolické a endokrinní poruchy a všechny rizikové faktory

ovlivňující pevnost šlachy (kapitola 4.1.1., str. 19) (Wilson, Stacy, 2010).

4.2.2 Klinický obraz

První a základní informací je správná lokalizace bolesti. Bolest paty může být plantární,

mediální, laterální nebo dorzální (Gallo et al., 2011). Méně často se také jedná o přenesenou

bolest či systémovou nemoc. Možné příčiny bolestí paty shrnuje Tabulka 1.

lokalizace bolesti možné příčiny

plantární část paty nemoci plantární fascie ( fascitidy, entezopatie, ruptury, plantární

fibromatóza)

ostruha patní kosti

atrofie tukového polštářku

mediální část paty nemoci šlach m. tibialis post erior, m. flexor digitorum, m. flexor

hallucis longus

syndrom tarzálního tunelu

neuropatie mediální kalkaneární větve n. tibialis posterior

osteomyelitida

stresová zlomenina patní kosti

laterální část paty tendosynovialitida

luxace peroneálních šlach

dorzální část paty nemoci Achillovy šlachy

Haglundova exostóza

Tabulka 1. Přehled příčin bolestí paty (Gallo et al., 2011)

Tendopatie Achillovy šlachy se vyznačuje bolestivostí v průběhu či místě úponu

s maximem nad tuber calca nei, zejména po zátěži. Za entezopatii považujeme, je -li bolest
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lokalizována do tří centimetrů od místa úponu. Dále je bolestivý stoj na špičce, bývá přítomen

otok a zduření šlachy. Na RTG můžeme v rozvinutém stádiu pozorovat  kalcifikace

v oblasti úponu šlachy (Sosna et al., 2001).

Ruptura šlachy se klinicky projeví vklesnutím v jejím průběhu. Trhlina je ale v průběhu

dvou až tří dní vyplněna fibrózním hematomem, což může ztížit lokalizaci ruptury palpací.

Charakteristický je pozitivní Thomasův příznak - při stlačení musculus triceps surae

nepozorujeme plantární flexi nohy (Hnátová, Pavlů, 2011).

4.2.3 Konzervativní terapie

Základem konzervativní terapie je vyloučení zátěžě a odlehčení šlachy. Možnosti léčby

tendinopatií Achillovy šlachy jsou v dnešní době široké. Využívají se excentrická cvičení,

aplikace nitroglycerinu, laser, ortézy a dlahy či injekční léčba.

Excentrické cvičení se provádí na vyvýšeném stupni či na schodu. Pacient stojí

na špičkách tak, aby měl paty mimo schod. Poté pouští paty dolů, pod úroveň schodu. Pohyb by

měl pomalý a kontrolovaný, do mírné bolesti. Zpět do výchozí pozice se pacient dostane

za použití madel pro horní končetiny, jsou-li k dispozici, nebo za použití druhé nohy tak,

aby se vyhnul koncentrické zátěži na postižené končetině (Cave, 2012). Toto cvičení jako formu

terapie poprvé publikovali Stanish a Curwin již v roce 1986. V jejich studii však chyběla

kontrolní skupina. Tu v roce 1998 doplnil Alfredson (Rees, Wolman, Wilson, 2009), proto byvá

excentrické cvičení v anglické literatuře někdy označováno i jako „Alfredson’s heel drop

excercise“. V porovnávacích studiích se tento druh terapie projevil jako efektivnější

než přikládání dlah na noc (Roos et al., 2004) i než klasické koncentrické cvičení ( Mafi, 2001;

Niesen-Vertommen, Taunton, Clement, 1992). Nežádoucí účinky, jako například exacerbace

nemoci, souvisí především s nesprávným prováděním cvičení.

Nitroglycerin je využíván pro uvolnění nitridu oxidu, který hraje roli při hojení šlach

prostřednictvím syntézy kolag enu (Gambito et al., 2010). Aplikace se provádí zevně.
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Nitroglycerin se v pevné formě tenkých plátků přiloží na místo největší citlivosti v průběhu

šlachy. Jeden plátek obsahuje 5mg nitroglycerinu a přikládá se na 24 hodin. Mění se celkově

čtyřikrát (Andres, Murrell, 2008). Některé studie potvrzují zmírnění bolesti a citlivosti šlachy,

jiné uvádějí stejné výsledky i v placebo skupině (Gambito et al ., 2010). Nejčastěji popisovaný

vedlejší účinek této formy terapie je bolest hlavy, jejíž intenzita může léčbu i předčasně ukončit

(Andres, Murrell, 2008).

Dále se využívá laserová terapie. V důsledku termického a fotochemického účinku laseru

dochází k biostimulaci a aktivuje se tvorba kolagenu (Courville, Coe, Hecht, 2009). Tumilty

et al. (2010) ve své systematickém přehledu zmiňuje čtyři studie porovnávající laserovou terapii

s placebo efektem. Dvě studie prokázaly zlepšení hodnocení bolesti, zbylé dvě měly neprůkazné

výsledky.

S tendinopatií Achillovy šlachy může souviset i pronační držení v talokrurálním kloubu,

v terapii se proto uplatňují také ortézy (Carcia et al., 2010). Studie Jongeho

et al. (2010) vykazuje lepší výsledky u skupiny s excentrickým cvičením a nočními dlahami

oproti skupině s pouze excentrickým cvičením, měřený rozdíl ale není signifikantní.

Injekční léčba využívá například kortikosteroidy, a to pro jejich protizánětlivý potenciál.

Dlouhodobý účinek těchto hormonů je však v poslední době zpochybňován. Například Coombes

(2010) neuvádí žádný signifikantní rozdíl me zi skupinou s kortikosteroidy a placebo skupinou

při hodnocení 3 týdny po aplikaci.

Injekčně se dále aplikuje roztok dextrózy. Tento druh léčby je také označován

jako proloterapie. Jejím cílem je stimulovat zánětlivou reakci, pro kterou je typické zvýšené

prokrvení a obnova oslabené tkáně ( Yelland et al., 2011).

Autologní injekce krve jsou využívány pro zavedení růstových faktorů do postižené

oblasti Také injekce plasmy fungují na podobném principu (Calleja, Connell, 2010).
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Pro tendinopatie je charakteristická proliferace drobný ch krevních kapilár,

které doprovází i nervové zásobení. Tyto drobné nervy mohou být zdrojem bolesti. Injekce

modifikovaného glycerolu - polidocanolu sklerotizují kapiláry a nervy přímo destruují,

či nepřímo ischemizují . Hlavním účinkem této te rapie je tedy snížení bolesti (Alfredson, Öhberg,

2005).

4.2.4 Operační terapie

U Achillovy šlachy provádíme podélné nářezy šlachy, deliberaci peritenonia či stripping

šlachy (uvolnění a sloupnutí peritenonia s podvazem perforujících cév) s následnou včasnou

rehabilitací (Courville et al., 2009).

Ruptura Achillovy šlachy se řeší suturou, případně se provádí rekonstrukce šlachovým

lalokem Poté se přikládá sádrový obvaz n a šest až osm týdnů (Hnátová, Pavlů, 2011).
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5 RÁZOVÁ VLNA

5.1 Rázová vlna jako fyzikální pojem

5.1.1 Definice pojmu

Rázová vlna je druh tlakové vlny, která se šíří prostředím rychleji než zvuk v tomto

prostředí. Vyznačuje se prudkou změnou vlastností média, v němž se šíří. Jde - li o rázovou vlnu

v materiálním médiu, nacházíme na čele vlny vždy prudk ý nárůst tlaku, teploty a hustoty média.

Stejně jako obyčejné vlny, nese i rázová vlna energii. Při průchodu prostředím může být

amplituda vlny tak vysoká, že zásadně změní vlastnosti tohoto prostředí. Může způsobit změnu

struktury, chemické reakce, změnu skupenství a další. Takové rázové vlny se označují jako silné

rázové vlny. Vlny, které takové jevy nezpůsobují, se označují jako slabé rázové vlny, i když

i ony mohou mít amplitudu tlaku mnoha desítek tisíc kPa (Loske, 2007).

5.1.2 Vznik rázových vln

Rázové vlny vznikají například při nadzvukovém pohybu prostředím. Při průchodu těles a

médiem se rychlost proudění částic tohoto média zvětší natolik, že zvukové vlny nemohou

postupovat proti proudu, dochází k růstu tlaku a formování rázové vlny. Čelo rázové vl ny se také

označuje jako oblast skokových změn a v běžných atmosférických podmínkách je je ho tloušťka

přibližně mikrometr (Bachmann et al. , 2001).

Rázové vlny tedy nejsou běžné zvukové vlny. Nejsou periodické a vyznačují se velmi

strmým nárůstem tlaku. Na delších vzdálenostech mohou rázové vlny degradovat a ztrácet

energii ohříváním média, čímž dojde k jejich postupné přeměně ve zvukové vlny (Tóth-Kischkat,

2012). Ty vnímáme jako aerodynamický třesk, například po průletu nadzvukového letadla nebo

při prásknutí bičem.
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Rázové vlny mohou vznikat i zostřováním normálních vln. To nastává díky nelinearitě

prostředí, kterým se vlna šíří. Zatímco u zvukových vln je amplituda tak malá, že změny tlaku

nemění vlastnosti prostředí, v případě rázových vln toto omezení n eplatí. Tlaková vlna velké

amplitudy dokáže zvýšit hustotu média tak, že v tomto zhuštěném prostředí vzroste i rychlost

šíření tlakového vzruchu. Zatímco začátek čela tlakové vlny vstupuje do prostoru s normálním

tlakem a rychlostí šíření, následující část vlny již vstupuje do komprimovaného prostředí s v yšší

rychlostí šíření a dohání tak čelo vlny. Tím dochází k zostř ování vlny a vzniku vlny rázové

(Loske, 2007).

Dalším mechanismem vzniku rázových vln jsou explozivní děje. Při explozivním ději se

v krátké době uvolňuje do okolního prostředí velké množství energie. Dochází k prudkému

ohřevu, nárůstu objemu a tlaku. Tlak přitom roste tak prudce, že se tento tlakový rozruch šíří

do okolí jako rázová vlna. Pří kladem může být  jaderný výbuch nebo výboj v kapalině

(Bachmann et al., 2001).

5.2 Rázová vlna v medicíně

5.2.1 Historie terapie rázovou vlnou

Od prvního ošetření rázovou vlnou do dnešních dní uplynula relativně krátká doba. Vliv

rázové vlny na biologické tkáně byl poprvé pozorován během druhé světové v álky. Plíce vojáků

byly v důsledku exploze vodních bomb rozrušeny, žádně další známky násilí ale nalezeny

nebyly.

První systematické výzkumy na využití rázové vlny v medicíně byly provedeny

v padesátých letech minulého století (Bachmann et al., 2001). Například bylo publikováno,

že elektrohydraulicky generovaná rázová vlna je schopná rozdrtit keramické talíře ve vodě.

Koncem padesátých let byl v USA přijat první patent na tento typ generátoru a současně byly

definovány fyzikální vlastnosti elektromagnetic ky generovaných rázových vln . Po prvních
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začátcích a experimentech byly v průběhu šedesátých let zkoumány účinky rázové vlny převážně

v Německu (Thiel, Nieswand, Dörfell, 2012) . Firma Dornier GmbH, jedna z vedoucích

v leteckém průmyslu, studovala poškození povrchu nadzvukových letadel. Při experimentech

s vysokorychlostními střelami se obsluhující zaměstanec dotknul desky ve stejném okamžiku,

kdy ji zasáhl projektil. Pociťovaný vjem přirovnal k elektrickému šoku. Měření však ukázala,

že žádné elektrické napětí nebylo přítomno. Jednalo se o rázovou vlnu, která přešla z desky

do zaměstnancovy ruky (Bachmann et al., 2010). Tento náhodný incident inicioval další studie .

Byly prověřovány zvláště účinky rázové vlny na různých rozhraních v organismu a principy

tlumení vlny v živých tkáních. Další oblastí zájmu byl přenos rázové vlny do organismu. Jako

nejlepší přechodové médium byla zvolena voda a gel z důvodu podobnosti akustické impedance

(Thiel et al., 2012).

Firma Dornier zanedlouho poté představila první lito triptor Dornier HM-1. V roce 1980

byl v německém Mnichově ošetřen první pacient s ledvinovými kameny a v roce 1983 firma

uvedla na trh první sériově vyráběný litoriptor Dornier HM - 3. Výzkumy nadále pokračovaly

a v roce 1985 byl rázovou vlnou léčen první žlučníkový kámen (Loske, 2007). Terapie se začala

označovat anglickou zkratkou ESWL - extracorporeal shock wave lithotripsy. Jako česká zkratka

se používá LERV - litrotripse extrakorporální rázovou vlnou. Dnes je léčba ledvinových

a žlučníkových kamenů pomocí rázové vlny metodou první volby. Moderní lito triptory pracují

bez vany a pořeby anestezie. Pro přesnou lokalizaci kamenů jsou vybaveny rentgenem nebo

systémem ultrazvukové lokalizace. Za posledních 16 let bylo ošetřeno více jak tři miliony

pacientů. Tato terapie je bezpečná a účinná, přesto může nevhodné použití způsobit vážné škody

(Thiel et al., 2012).

Urologie však není jediný obor v medicíně, kde lze rázovou vlnu s úspěchem použít.

V roce 1985 byly provedeny první experimenty s účinky rázové vlny na kostní tkáň (Loske,

2007). Důvodem pro tento výzkum byl a obava, že při terapii ureterálních kamenů uložených níže
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ve vylučovacím systému mohou rázové vlny poškodit kyčelní kloub. Na neporušené kosti však

nebyly pozorovány žádné výrazné změny. Další poku sy na zvířatech ukázaly, že rázové vlny

mají osteogenetický potenciál a stimulují hojení zlomenin. Histologické vyšetření potvrdilo vliv

rázových vln na aktivaci osteoblastů . V roce 1988 byl v německé Bochuni léčen první pacient

pro kostní pakloub. Zároveň Valchanow et al. publikoval klinickou studii o terapii pakloubů

rázovou vlnou. Jeho úspěšnost byla 85%, klinické poža davky studie ale nebyly přesně

definovány. Další klinické výzkumy v následujících letech potvrdily úspěšnost 60 - 90%. Jako

nežádoucí účinky byly nalezeny místní hematomy, petechiální krvácení a otok. Vymizely však

během několika dnů bez komplikací (Loske, 2007).

V roce 1993 byl představen první přístroj pro ortopedické využití rázové vlny s volnou

pohyblivou hlavicí. Na začátku devadesátých let minulého století byly zveřejněny první studie

o léčbě kacifikujících tendinitid rázovou vlnou. Další výzkumy vedly k úspěšné léčbě

epikondylitid a patních ostruh s úspěšností mezi 70 a 80%. Terapie rázovou vlnou v ortopedii

byla označena zkratkou ESW T - extracorporwal shock wave therapy. Dnes je k dispozici mnoho

klinických studií pro vědecké hodnocení ESWT , které pokračují v rozšiřování indikační skupiny.

Slibné jsou například předběžné výsledky terapie u avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti.

Pozitivní účinky rázové vlny začaly využívat i veterináři, a to především u závodních koní

k léčbě tendinopatií (Thiel et al., 2012).

5.2.2 Schéma rázové vlny

Rázové vlny používané pro ESWT a ESWL jsou vlny pulzní, n arozdíl od akustických vln

používaných v mnoha jiných přístrojích - ty jsou převážně kontinuální. Například kontinuální

ultrazvukové vlny, které především generují ve tkáni teplo (Obrázek 3). Tento efekt je využíván

pro terapeutické účely. Aby se předešlo přehřátí, je intenzita vln mírná - do 3W/cm2.

I v diagnostickém využití ultrazvuku je intenzita nízká, kvůli vedlejším účinkům. Naproti tomu

ESWT využívá pulzy o vysoké intenzitě . Vytvořená rázová vlna trvá kolem jedné mikrosekundy
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a dosahuje vysokých hodnot kladného okamžitého akustického tlak u (5-100MPa), zatímco její

záporná tlaková půlvlna je relativně mělká (Obrázek 4) (Bachmann et al., 2001).

Obrázek 3. Terapeutický ultrazvuk (Bachmann et al., 2001)

Obrázek 4. Schéma rázové vlny (Bachmann et al., 2001)

5.2.3 Generátory rázových vln

Léčba rázovou vlnou je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií,

kdy je pomocí přístroje vytvářena tl aková akustická vlna. Tato vlna je generována podle

použitého systému různým způsobem a také je podl e toho označena. V současné době

se využívají tři typy generátorů rázových vln - elektrohydraulický, elektromagnetický

a piezoelektrický (Tóth-Kischkat, 2012).

U elektrohydraulického generátoru (Obrázek 5) je tlakový impuls generován intenzivní

elektrickou jiskrou ve vodě . Špička elektrody je umístěna v primárním ohnisku reflektoru, který
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je elipsoidního tvaru. Sekundární ohnisko se nachází v těle pacienta. Při elektrickém průrazu

mezi hroty elektrod dochází ve výbojovém kanálu k ionizaci molekul vo dy. Průchodem proudu

je výbojová plazma zahřívána na vysoké teploty, čímž vzniká v kanálu vysoký tlak, který se

přenáší do okolní vody. Výbojový kanál představuje prakticky bodový zdroj, z nějž se tlakový

impuls šíří v podobě kulové vlny. Amplituda tlaku v této kulové vlně klesá se čtvercem

vzdálenosti. K opětnému soustředění energ ie je použito kovového elipsoidního reflektoru.

K dosažení účinné přeměny elektrické energie na energii rázové vlny je tlakový impuls

generován v kapalině. Kapalina (odplyněná voda) z ároveň slouží jako přenosové médium

s malým útlumem a zajišťuje akustický kontakt s tělem pacienta (Bachmann et al., 2001).

Obrázek 5. Elektrohydraulický generátor (Bachmann et al., 2001)

Elektromagnetický generátor (Obrázek 6) využívá elektromagnetické cívky a protilehlé

tenké kovové membrány, která k cívce přiléhá. Vysoké proudové impulsy pouštěné přes cívku

vytváří silné měnící se magnetické pole. Elektrodynamický tlak z tohoto pole se pohybem

kovové membrány přenáší do vodního sloupc e nad membránou v podobě rovinné rázové vlny.

K fokusaci vzniklé rovinné vlny je užito plastové akustické čočky. Ohnisko je definováno podle

délky použité čočky (Bachmann et al., 2001).
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Obrázek 6:.Elektromagnetický generátor (Bachmann et al., 2001)

Třetí typ generátoru vytváří akustické vlny pomocí piezoelektrického efektu (Obrázek 7).

Několik set tisíc piezoelektrických krystalů je rozmístěno na kulové ploše. Superpozicí jejich

synchronního kmitu je generována rázová vlna. Systém je samozaostřovací díky dutině ve tvaru

kulového vrchlíku (Bachmann et al., 2001).

Obrázek 7. Piezoelektrický generátor (Bachmann et al., 2001)

Tyto tři typy generátorů se označují jako fokusované. Mimo ně stojí radiální terapie,

anglicky RSWT - radial shockwave therapy. Jde o princip pneumatický, kdy je v aplikátoru
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rychlým opakovaným pneumatickým pulsem vystřelován projektil, který naráží na vysílač.

Na jeho povrchu se vytváří tlaková vlna, která se pomocí aplikátoru přenáší do tkáňových

struktur. Pro léčbu pohybového ústrojí pomocí radiální tlakové vlny jsou užívány přístroje

pracující s výstupními tlaky cca 5 barů, které vytváří radiální akustickou tlakovou vlnu nízko

až středně energetickou, s energií zhruba 0,1 – 0,25 mJ/mm2. Radiální tlakovou vlnu nelze

koncentrovat do jednoho ložis ka neboli fokusovat (Obrázek 8) . Radiální terapie není považována

za pravou mimotělní rázovou vlnu, spíše za tlakovou vlnu. V následujícím textu bude ale i tento

typ pro přehlednost porovnáván s ESWT generátory.

RSWT se liší především rychlostí generované vlny, která činí zhruba 10 m.s -1, což je

malý zlomek skutečné rychlosti pravé rázové vlny. Tato rychlost nepřekračuje rychlost zvuku, a

proto není generována žádná rázová vlna. Pravé fokusované vlny jsou d ále charakterizované

krátkou dobou trvání a vysokou intenzitou. Radiální tlakové vlny jsou pomalejší, s menší

intenzitou a protáhlé, křivka více připomíná sinusoidu (Notarnicola, Tamma et al., 2012).
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Obrázek 8. Fokusovaný versus radiální typ generátor u

(http://www.dolorclast.com.br/humano/html/principios.html)

5.2.4 Rozdíly mezi jednotlivými typy generátorů

Elektrohydraulické, elektromagnetické a piezoelektrické technologie jsou pravou formou

ESWT. Každá technologie produkuje puls, který přesáhne ryc hlost zvuku, a tím vytváří rázovou

vlnu. Tyto technologie se neliší jen ve způsobu, jakým se rázové vlny generují,

ale i ve schopnosti rázovou vlnu kontrolovat a fokusovat. Vyžadovaná hloubka průniku tkání

a intenzita rázové vlny jsou u každé indikace ro zdílné a ovlivňují okolnosti terapie jako

podmínky léčby, nutnost narkózy a další. Základní rozdíly mezi jednotlivými typy generátorů

jsou v následujícím textu shrnuty v bodech.

 Hloubka tkáňové penetrace

Schopnost zaměřit rázové vlny přímo do požadované tk áně je nadřazeno všem ostatním

požadavkům. Fokusované typy generátorů jsou schopné př evést rázovou vlnu z hlavice přes kůži

http://www.dolorclast.com.br/humano/html/principios.html
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bez jakéhokoliv efektu a zacílit je do požadované hloubky. Radiální tlakové vlny jsou naopak

aplikovány pouze na kůži, odkud se rozp tylují do tkání. Nejsou tedy schopny zacílit na různé

hloubky tkáně. Hlubší poranění jsou proto obtížněji léčitelné pomocí RSWT (Bachmann et al.,

2001).

 Fokusace

Čím je zostřovací pole přesnější, tím precizněji jsou rázové vlny dodány do postižené

tkáně a tím méně energie se ztratí v okolní zdravé tkáni. Což znamená nejen větší koncentraci

léčebné energie, ale také menší poškození zdravé tkáně. V tomto ohledu vyniká piezoelektrický

typ generátoru. Pneumatický generátor nemá zostřovací systém, proto se RSWT neřadí mezi

fokusované typy generátoru .

 Energetická úroveň

Dalším rozlišovacím znakem mezi přístroji je energetický výkon. Tato charakteristika je

při prezentaci různých strojů používaná nejčastěji. Generátory rozlišujeme podle hustoty

energtického toku na nízkoenergetické - do 0,27 mJ/mm2, středně energetické - 0,27

až 0,59 mJ/mm2, a vysokoenergetické - více než 0,60 mJ/mm2. Od energetické úrovně se poté

odvíjí využití přístroje. Některé tkáně, například kosti, reagují lépe na vysokoenergetickou

terapii. U diagnóz, jako jsou avaskulární nekrózy nebo kalcifikace, se proto využívá

vysokoenergetického nastavení. Naopak měkké tkáně mohou být vysokou intenzitou vln

poškozeny a vyžadují proto nízkoenergetickou terapii (Loske, 2007). Fokusované typy

generátorů řadíme mezi vysokoenergetické, pneu matický typ mezi nízko až středně energetické.

Některé stroje jsou však schopné pokrýt celé energetické spektrum, což se využívá

pro současnou léčbu tvrdých a měkkých tkání, například u plantární fascitidy s kalcifikací.

Celkový přehled jednotlivých rozdílů mezi generátory shrnuje Tabulka 2.
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typ

generátoru

elekrohydraulický

(ESWT)

elektromagnetický

(ESWT)

piezoelektrický

(ESWT)

pneumatický

(RSWT)

hloubka
tkáňové
penetrace

125 mm 125 mm 125 mm 35 mm

fokusace ano ano ano ne

energetická

úroveň

vysoká vysoká vysoká nízká

Tabulka 2. Přehled vlastností jednotlivých typů generátorů

5.2.5 Biologické účinky rázové vlny

V současné době jsou známy dva různé mechanismy působení. Rázové vlny se vyznačují

vysokým pozitivním tlake m, dobou náběhu kratší než 10 ns a zápornou tlakvou půlvlnou

(Obrázek 4). Pozitivní tlak a krátká doba n áběhu jsou zodpovědné za přímé účinky rázové vlny,

záporná tlaková půlvlna za účinky nepřímé, především kavitaci . Průběh rázové vlny tkání

ovlivňuje zejména rozhraní mezi dvěma různými tkáněmi s různou akustickou impedancí . Odraz,

lom na rozhraní a tlumení uvnitř materiálu vede ke ztrátě energie. Vysoká intenzita vlny způsobí

na rozhraní vysoký tlak a tím vytvoří ve struktuře tkáně trhliny . Tento účinek závisí také

na plasticitě dané tkáně (Loske, 2007).

Za vysokotlakou fází následuje podtlaková fáze. Při lokálním poklesu tlaku vznikají

v kapalině dutinky - kavitační bubliny. Ty následně kolabují spontánně nebo na konci

vysokotlaké fáze následující rázové vlny. Pozitivní tlak komprimuje bublinu o poloměru 1 mm

do několika µm. Tlak a energie uvnitř bubliny se několikanásobně zvýší a dojde ke kolapsu,

který je doprovázen formováním proudu obklopující tekutiny a vznikem dalších rázových vln

(Obrázek 9). Tyto rázové vlny mají velmi krátké trvání, mohou však přispět ke kolapsu dalších
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kavitačních dutin v okolí. Rychle po sobě jdoucí rázové vlny mohou vytvořit kavitační bubliny

o velikosti několika mikrometrů. Ve vodním prostředí může velikost bubliny dosáhnout

i jednoho milimetru. Na formaci dutinek má vliv především hodnota negativního tlaku

a frekvence pulzů. Čím jsou obě hodnoty vyšší, tím vyšší je generace bublin. Jedna rázová vlna

je schopna generovat stovky kavitačních bublin (Bachmann et al., 2001).

Obrázek 9. Kavitace, I.-IV.: komprese bubliny, V. : kolaps bubliny a emise sekundárních

rázových vln, VI.-VII.: formování nové bubliny ( Bachmann et al., 2001)

Kavitace zvyšuje permeabilitu buněčné membrány a je velmi pravděpodobně příčinou

drobného petechiálního krvácení . Rozpad ledvinového kamene je kombinací mezi přímým

a nepřímým účinkem rázovou vlnou. U ortopedických onemocnění není příliš jasné, který efekt

je dominantní, nebo zda je výsledek kombinací přímého a nepř ímého účinku rázové vlny

(Bachmann et al., 2001).

Rázová vlna má, jak již bylo uvedeno, dva hlavní účinky – kavitaci a tvorbu

mikrotraumat. Tyto dva děje ale rozbíhají v organismu řadu dalších procesů, díky kterým je

ESWT využívána i v ortopedii. Mikrotraumatizace výrazně zvyšuje hodnotu indikátorů růstu

v krvi, jako jsou endoteliální NO-syntéza (eNOS), antigen proliferujících buněk (PCNA) a kost ní

morfogenetický protein (BMP) ( Wang, Wang, Yang, 2008). Mikrotraumata se vytváří i na stěně

kapilár a stimulují tak růst a remodelaci nových cév (Orhan et al., 2004). Nové cévy zlepší

prokrvení a okysličení, což vede k vyšší mikroskopické cirkulaci a rychlejšímu hojení. To je
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podpořeno i zvýšenou propustností buněčných membrán v důsledku kavitace (Bachmann et al.,

2001).

Účinky rázové vlny také aktivují žírné bunky. Následuje syntéza chemokinů a cytokinů.

Uvolnění těchto prozánětlivých působků může pomoci obnovit normální hojivé a regenerační

procesy v případě chronického zánětu . Dále jsou stimulovány fibroblasty a prokolagenní syntéza

(Han et al., 2009).

Proces kavitace má dále vliv na rozpouštění kalcifikovaných fibroblastů. Hromadění

kalcia je nejčastěji výsledkem mikrotrhlin nebo jiného poranění šlachy. Působením rázových vln

a proudů tekutin z kolabovaných bublin dochází k dekalcifikaci usazeného depozitu (Bachmann

et al., 2001).

5.2.6 Terapie rázovou vlnou u tendinopatií Achillovy šlachy

Léčba tendinopatií Achillovy šlachy rázovou v lnou je podle některých studií z minulých

let předmětem výzkumu. Vědecká rada ISMST však v březnu 2008 zařadila achylodynii mezi

schválené standartní indikace. V lednu 2011 vydala prohlášení, v němž definuje typy generátorů

rázových vln, indikace, a požadavky na aplikaci. Z tohoto prohlášení vyplývá, že pomocí

fokusované ESWT lze léčit všechna onemocnění se seznamu sc hválených standartních indikací,

kam kromě ledvinových kamenů patří i chronické tendinopatie a poruchy kostního hojení.

Aplikaci může provádět pouze vyškolený lékař. Pomocí RSWT lze léčit pouze p ovrchové

tendinopatie a svalové patologie a terapii mohou kromě lékařů provádět i vyškolení

fyzioterapeuti, technici nebo se stry. Neexistuje však žádný obecný guideline pro aplikaci rázové

vlny, který by pro každou indikaci přesně definoval parametry rázové vlny a typ generátoru.

Obecně se ale dá říci, že pro terapii na povrchových měkkých tkáních se využívá nízko až sředně

energetického nastavení strojů (Rompe et al., 1997) ( Obrázek 10).
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Obrázek 10: Hustota energetického toku v závislosti na zvolené terapii

(http://www.dolorclast.com.br/humano/html/principios.html)

Důležité je také vědět, kdy terapie vhodná není. Aplikace rázové vlny se nedoporučuje

především u pacientů, kteří současně podstupují antikoagulační léčbu. Jedná se o preparáty

snižující krevní srážlivost k umarinového nebo heparinového typu (Bachmann et al., 2001).

Kontraindikací k léčbě rázovou vlnou jsou i pacienti s prokázanými vrozenými a získanými

poruchami krvácivosti a srážlivosti nebo pacienti s krvácivými projevy. U těchto případů může

léčba rázovou vlnou vyvolat výrazné hemoragické projevy. Také injekční aplikace

kortikosteroidů kontraindikuje aplikaci rázové vlny po dobu minimálně 6 týdnů od poslední

aplikace.

Relativní kontraindikací je těhotenství či bakteriální infekce, i když tuto kontraindikaci

zpochybnila jedna studie (Gollwitzer et al., 2004). Relativní kontraindikace náleží k posouzení

lékařem. Dále se aplikace rázové vlny nedoporučuje pacientům s polyneuropatií vzhledem

k poruše čití a pacientům s nádorovým onemocněním (Bachmann et al., 2001).

Klinické studie, zaměřené na účinek ESWT u tendinopatií Achillovy šlachy, využívají ve

svých měřeních různé stroje. Doposud neexistuje žádná studie, která by na  tendinopatii

Achillovy šlachy či na jiné diagnóze srovnávala účinnost všech typů generátorů rázové vlny.

Neexistuje ani žádný obecný guideline, kterým by se vědci a lékaři mohli řídit, tak aby byly

výsledky jednotlivých studií sjednotitelné a porovnatelné. Nejčastějším společným znakem

http://www.dolorclast.com.br/humano/html/principios.html
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těchto studií, který bychom mohli k porovnávání výsledků použít, je subjektivní hodnocení

terapie pacientem pomocí vizuální analogové škály (VAS). Následující text se proto bude

soustředit především na hodnocení výsledků studií pomocí této škály.

Fridman, Cain, Weil Jr. a Weil Sr. (2008) publikovali studii, které se zúčastnilo

23 pacientů s entezopatií a/nebo neúponovou tendinopatií, celkově 23 Achillových šlach. Jako

kriteria pro výběr probandů byla ustanovena VAS pro ranní a zátěžovou bolest větší jak 5

a minimálně 6 měsíců neúspěšné konzervativní léčby. Pro terapii by l použit elektrohydraulický

generátor rázových vln. Bylo aplikováno celkově 2000 rázů během jedné aplikace s použitím

lokální anestezie. Po 4 měsících pacienti hodnotili úspěšnost léčby. VAS pro ranní bolest klesla

z 7.0 na 2.3 a VAS pro zátěžovou bolest z 8.1 na 3.1. 91% pacientů bylo s terapií spokojeno

(14/23) či spíše spokojeno (7/23).

Vulpiani, Trischitta, Trovato, Vetrano a Ferretti (2009) použili ve své studii

elektromagnetický generátor rázových vln. Do studie zahrnuli 105 pacientů s entezopatií

a/nebo neúponovou tendinopatií, celkově 122 Achillových šlach. Zařazovací kriteria obsahovala

přítomnost bolesti za posledních nejméně 6 měsíců a selhání kozervativní léčby v posledních

3 měsících. Vyřazeni byli pacienti s dalšími souvisejícími pato logiemi jako například

polyneuropatie, dále pacienti s předchozím operačním řešením tendinopatie Achillovy šlachy

a všichni, kteří v posledním týdnu absolvovali fyzioterapii nebo brali protizánětlivé léky .

Pacienti podstoupili v průměru 4 aplikace ( minimálně 3, maximálně 5) v rozestupu 2 až 7 dní,

bez lokální anestezie. Během jedné aplikace bylo do bolestivé oblasti dodáno 1500 - 2500 rázů.

Hodnocení všech pacientů pomocí VAS proběhlo před terapií, 2 měsíce a 6 - 12 měsíců po

poslední aplikaci. 121 případů tendinopatií u 104 pacientů bylo nadále hodnoceno 13 - 24 měsíců

po poslední aplikaci. Výsledky měření shrnuje Obrázek 11.
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Obrázek 11. Průměrné hodnoty VAS před a po terapii (Vulpiani et al., 2009)

K hodnocení výsledků byla tak é použita klasifikační škála, sestavená pro účely této

studie. Rozlišuje excelentní, dobré, přiměřené a špatné výsledky. Excelentní a dobré výsledky

byly 2 měsíce po terapii zaznamenány u  47,2% případů . 6 - 12 měsíců po poslední aplikaci

vzrostl podíl excelentních a dobrých výsledků na 73% případů.

Zajímavé výsledky přinesla i jedna z mála randomizovaných, dvojitě zaslepených studií

s kontrolní placebo skupinou (Rasmussen et al., 2008). Zahrnovala skupinu 48 pacientů , kteří

vykazovali symptomy tendinopati e Achillovy šlachy přes více

než 3 měsíce. Po randomizaci do dvou skupin podstoupili v šichni pacienti ambulantní

konzervativní léčbu a reálnou nebo falešnou aplikaci rázové vlny ve 4 sezeních během 4 týdnů

s rozestupem 1 týden. Ambulantní konzervativní léčba sestávala z protahovacích cvičení

a excentrického tréninku. Po každé terapii následovala aplikace rázové vlny. Pacienti byli

umístěni tak, aby neviděli použitý přístroj. S lyšeli pouze tikající zvuk probíhající tera pie.

Aplikace byla provedena bez anestezie, s použitím piezoelektrického generátoru . Do bolestivé

oblasti bylo dodáno 2000 rázů. U placebo skupiny byl přístroj také nastaven na stejný počet rázů

se stejnou frekvencí, ale s nulovou energií.
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Výsledky byly hodnoceny pomocí VAS škály během chůze, chůze do schodů, běhu

a běžných činností. Hodnocení pacientů proběhlo před zahájením terapie, po každém sezení

a dále každý týden během následujících 3 měsíců. Hodnocení bolesti bylo nižší u obou skupin,

měření však nepřineslo signifikantn í rozdíl mezi nimi. Hodnoty shrnuje Obrázek 12.

Obrázek 12. VAS skóre pro chůzi, chůzi do schodů, běžnou činnost a běh, modrá:

intervenční skupina, červená: kontrolní skupina (Rasmussen et al., 2008)

K hodnocení terapie byla dále použita Ankle - hindfoot scale (AHS) (Příloha č.1), kterou

publikovala American Orthopaedic Foot and Ankle Society. Hodnotí funkci (50 bodů), bolest

(40bodů) a postavení nohy (10 bodů). 100 bodů znamená nejlepší možný výsledek. AHS skóre
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dosáhlo 3 měsíce po terapii většího zlepšení u intervenční skupiny. Průměrné hodnoty vzrostly

ze 70 na 88 oproti kontrolní skupině, kde se hodnoty zle pšily ze 74 na 81 (Obrázek 13).

Obrázek 13. AHS skóre před a po 4 týdnech terapie a během následujících 3 měsíců.

Modrá: intervenční skupina, červená: kontrolní skupina ( Rasmussen et al., 2008)

Další studii s kontrolní placebo skupinou publikovali také Costa, Shepstone, Donell a

Thomas (2005). 49 pacientů  s bolestivostí Achillovy šlachy nejméně 4 měsíce bylo pomocí

počítače  náhodně rozděleno do dvou skupin. Intervenční skupina podstoupia terapii rázovou

vlnou elektromagnetickým generátorem rázových vln. Do bolestivého místa bylo aplikováno

1500 rázů. Celkem proběhly tři aplikace s rozestupem 1 měsíc. Kontrolní skupina podstoupila

stejnou terapii, mezi hlavicí aplikátoru a Achillovou šlach u však obsluha vložila vzduchový

polštář, který zamezil přenosu rázové vlny do tkáně pacienta.

Výsledky byly hodnoceny před zahájením terapie a po skončení série aplikací pomocí

VAS s rozšířenou stupnicí. 100 bodů představuje největší možnou bolest, 0 bodů pak znamená

stav bez bolesti. Autoři tozlišovali VAS pro klidový stav, chůzi a zátěž. Hodnoty ukázaly

celkové snížení bolestivosti (Tabulka 3 a 4), avšak bez signifikantního rozdílu mezi skupinami.
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Také další použité hodnotící škály (Functional Index of Lower Limb Activity, EuroQol)

neprokázaly signifikantní rozdíl mezi inter venční a placebo skupinou.

VAS pro klidový

stav

VAS pro chůzi VAS pro zátěž

hodnoty před
aplikací

41,4 55,5 67,8

hodnoty po sérii

aplikací

27,3 34,5 47,8

Tabulka 3. Hodnoty VAS u intervenční skupiny (Costa et al ., 2005)

VAS pro klidový

stav

VAS pro chůzi VAS pro zátěž

hodnoty před
aplikací

30,0 55,6 62,0

hodnoty po sérii

aplikací

35,1 50,3 58

Tabulka 4. Hodnoty VAS u kontrolní skupiny (Costa et al ., 2005)

Lakshmanan a O’Doherty (2004 ) si do své studie vybrali skupinu 16 případů tendinopatií

u 15ti pacientů. Kritéria pro výběr do skupiny zahrn ovala bolest v anamnéze alespoň 3 měsíce,

bez předchozí farmakologické léčby . Pacienti byly léčeni radiálním typem generátoru.

Absolvovali 3 sezení s rozestupem 4 až 7mi dní. Při každé aplikaci bylo do bolestivé ob lasti

dodáno 2000 rázů. Hodnocení pacientů bylo provedeno před zahájením terapie
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a po poslední aplikaci rázové vlny. Autoři zaznamenali výrazný pokles bolestivosti, průměrné

VAS skóre kleslo ze 4,1 na 0,7.

K vyhodnocení výsledků použili autoři i AHS a Victorian institute of Sport

Assessment - Achilles ( VISA - A) scale (Příloha č.2). VISA - A škála hodnotí funkci Achillovy

šlachy. Maximální výsledek z 8 hodnotících otázek je 100 bodů pro Achillovu šlachu

bez patologických symptomů. Průměrné AHS vzrostlo z 57,2 na 87,0 po terapii (Obrázek 14 ).

Průměrné VISA - A skóre se zlepšilo z 46,6 na 75,9 (Obrázek 15).

Obrázek 14. AHS skóre před a po terapii (Lakshmanan, O’Doherty, 2004)
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Obrázek 15. VISA - A skóre před a po terapii (Lakshmanan, O’Doherty, 2004)

Výsledné hodnoty VAS před a po terapii potvrzují u třech studií (Fridman et al ., 2006;

Lakshmanan, O’Doherty, 2004; Vulpiani et al., 2009) účinnost rázové vlny při terapii

tendinopatií Achillovy šlachy. U dvou studií s placebo skupinou (Costa et al ., 2005; Rasmussen

et al., 2008) naopak hodnoty VAS nepřinesly signifikantní rozdíl mezi skupinami.

Zajímavé je, že zatímco z pohledu výsledných hodnot VAS studie Rasmussena et al.

(2008) nepotvrzuje účinnost rázové vlny, výsledky AHS škály naopak vykazují výrazné zlepšení

u intervenční skupiny. Tento rozdíl může být zapříčiněn komplexně jším dotazníkem AHS škály,

která hodnotí nejenom bolest, ale i funkci a postavení nohy.
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6. PRAKTICKÁ ČÁST

Jako vzor pro vypracování kazuistiky jsem si vzala studii Lakshmanana a O’Dohertyho

(2004), jelikož jsem měla k dispozici radiální typ generátoru, kt erý byl použit i v této studii. Zvolila

jsem stejná kriteria pro výběr probanda, stejné parametry aplikace i stejný rozestup mezi

jednotlivými aplikacemi rázové vlny.  Také jsem použila stejné hodnotící škály.

Dále jsem se pokusila navrhnout obecný guideline pro aplikaci rázové vlny u tendinopati í

Achillovy šlachy, ve kterém vycházím ze studií na toto téma a z doporučení ISMST.

6.1 Kazuistika

Pacient: J.P., muž, narozen 1989

Anamnéza:

rodinná - výskyt rakovinny tlustého střeva z otcovy strany

osobní - nemoci: vážněji nestonal

- úrazy: 2005 střet s autem - řezná rána a pohmoždění P lokte

2008 pád z kola - kontuze pravého kolene

- operace: 0

sociální - od 2/2013 koordinátor v pracovní agentuře: práce v kanceláři, řízení auta, těžká taška přes

pravé rameno

sportovní - v dětství závodně karate, horské kolo

- dnes rekreačně kolo, squash, turistika (nárazově o víkendech a v letních měsících)

Nynější onemocnění:

- 3 měsíce zpět intenzivní dvoudenní zátěž - přes den vysokohorská turistika a kolo, večer squash

- od té doby zátěžové bolesti dorzá lní strany pravé patní kosti

- nástup po cca 5 minutách zátěže

- ostrá bolest při úponu pravé AŠ během fáze zatížení pravé DK

- po ukončení zátěže většinou ustává nebo po chvilce odezní
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- při běžné denní činnosti bez bolesti

- mírně bolestivé při dlouhodobější chůzi a řízení auta - subjektivně hodnoceno jako největší

omezení

- vyšetřen na ortopedii - na UZ potvrzena diagnóza entezopatie pravé AŠ

Vstupní vyšetření ze dne 18 .7. 2013

Vyšetření stoje

a) zezadu

- valgózní postavení pravé paty

- kontura pravé AŠ zesílena

- výraznější laterální kontura pravého lýtka

- valgózní postavení obou kolen

- výška gluteálních rýh symetrická

- zvýšená bederní lordóza

- vrchol bederní lordózy výše - v L1/L2

- výrazná prominence paravertebrálních sv alů v bederní oblasti

- oploštělá hrudní kyfóza

- hlubší tajle vlevo

- elevace levého ramene

b) z boku

- snížená podélná klenba oboustranně

- anteverze pánve

- povolená břišní stěna

- oploštění hrudní kyfózy

- mírně předsunuté držení hlavy

c) zepředu

- pravá patella uložena výše

- výraznější kontura pravého stehna

Palpační vyšetření

- zvýšený tonus a TrP m.triceps surae dx., m. quadriceps femoris dx,

- zvýšený tonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře oboustranně

- Achillovy šlachy palpačně bez otoku, zvýšené teploty
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- u pravé AŠ mírná citlivost cca 2 cm kraniálně nad jejím úponem

Vyšetření páteře pomocí olovnice

- olovnice prochází intergluteální rýhou, padá mezi paty

- páteř v hrudní oblasti mírně odchýlena vlevo od průběhu olovnice

- paravertebrální valy při Adamsově testu symetrické

Stoj na špičkách

- svede, při delším stoji citlivé

- váha je více na laterálních metatarzofalangeálních kloubech , inverze aker

Stoj na patách

- svede, bez asymetrie

Vyšetření chůze

- symetrická délka kroku, rytmus kroku

- výrazná flexe akra během švihové fáze oboustranně

- tvrdší úder paty a kontakt celého chodidla s podložkou vpravo

- švihová fáze je zahájena mírnou cirkumdukcí vlevo, která vychází z kyčelního kloubu

- dochází k lehkému zešikmení pánve při stojné fázi PDK - levá SIAS je níže

Zkoušky a testy

- Trendelenburgova zkouška: mírně pozitivní při prvním pokrčení LDK, dochází k lehkému

zešikmení - levá SIAS níže, trup se neuklání

- test flexe trupu: vyklenutí laterální části břišní stěny oboustranně

- testy na stabilitu pravého kolenního kloubu ( abdukčí, addukční, přední a zadní zásuvkový):

negativní

Orientační vyšetření svalové síly:

kyčelní kloub - flexe - sin : 4

- dx: 4

- extenze - sin: 5

- dx: 5
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- addukce - sin: 5

- dx: 5

- abdukce - sin: 4-

- dx: 4

kolenní kloub - flexe - sin: 5

- dx: 5

- extenze - sin:5

- dx: 5

hlezenní kloub - flexe - m.triceps surae - sin: 5

- dx: 5

- m.soleus - sin: 5

- dx: 5

- supinace s dorzální flexí - sin: 4

- dx: 4

- supinace s plantární flexí - sin: 4

- dx: 4

- plantární pronace - sin: 4

- dx: 4

Vyšetření joint play

- horní zánártní kloub, Chopartův a Lisfrankův kloub: stranově symetrické, bez patologické bariéry

Vyšetření aktivní a pasivní hybnosti

- rozsah aktivních i pasivních pohybů v kolenních kloubech je stranově symetrický, v normě

horní zánártní kloub :

- dx: S 20°- 0°- 40°

T 20 °- 0°- 50°

- sin: S 20°- 0°- 40°

T 20 °- 0°- 60°
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Chopartův a Lisfrankův kloub - fixace subtalárního kloubu :

- dx: T 25°- 0°- 10°

- sin: T 25°- 0°- 10°

Vyšetření rozložení váhy na 2 vahách

- celková váha: 74 kg

- PDK: 38 kg

- LDK: 36 kg

Terapie rázovou vlnou:

RSWT - přístroj BTL 5000

- program achillodynie

- poloha pacienta: vleže na břiše, nohy mírně pokrčené, podložené

- provedeny 3 procedury s odstupem 4 dny

- průběh terapie: manuální lokalizace bolestivých bodů palpací podél AŠ, aplikace

gelu, aplikace rázové vlny

- parametry aplikace:  tlak 2,7 - 3 bar, 2000 rázů, frekvence 9 Hz

Výstupní vyšetření po poslední aplikaci RSWT - 26.7. 2013

Palpační vyšetření

- tonus m.triceps surae oboustranně symetrický, m.triceps surae dx bez TrP

- u pravé AŠ palpace úponu i okolí bez citlivosti

Stoj na špičkách

- svede

- méně výrazná inverze aker

Vyšetření aktivní hybnosti

horní zánártní kloub :

- dx: S 20°- 0°- 40°

T 20 °- 0°- 50°

- sin: S 20°- 0°- 40°
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T 20 °- 0°- 60°

Chopartův a Lisfrankův kloub - fixace subtalárního kloubu :

- dx: T 25°- 0°- 10°

- sin: T 25°- 0°- 10°

Subjektivní hodnocení terapie pacientem pomocí VAS při zátěži:

- před zahájením terapie: 5

- po ukončení série aplikací RSWT: 1

Hodnocení pomocí AHS škály:

- před terapií: 69

- po terapii: 88

Závěr

Onemocnění vzniklo po náhlém zvýšení intenzity rekreačního sportu. K přetěžování úponů v oblasti

hlezna a nohy však docházelo již dřív e kvůli plochonoží a celkové posturální dysfunkci.

Terapii rázovou vlnou lze považovat za úspěšnou. Tonus m.triceps surae dx. se symetrizoval

s levou stranou, bolest při zátěži prakticky není. Zůstává však plochonoží a anteverze pánve, což je

zapříčiněno narušenou koaktivací břišní stěny, bránice a pánevního dna. Také zůstává mírná

posturální skolióza v oblasti hrudní páteře jako důsledek jednostranného přetěžování při nošení

težké tašky přes pravé rameno.

V porovnání se studií Lakshmanana a O’Dohertyho (2004) byl pokles VAS hodnot obdobný.

Výchozí hodnota AHS škály mého probanda byla vyšší, v důsledku nízké interakce onemocnění

s běžnými denními aktivitami. Hodnota AHS škály po terapii však dosahovala podobných hodnot

jako ve studii.

Návrh následné terapie:

- PIR m. triceps surae dx, m.quadricep femoris dx

- TMT a relaxační techniky na paravertebrální svaly v bederní oblasti páteře

- senzomotorické cvičení při centrovaném postavení DKK

- trénink na labilních plochách - zlepšení svalové koordinace DKK , podpora podélné klenby

- nácvik koaktivace břišní stěny,bránice a pánevního dna - využití prvků vývojové kineziologie
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- kompenzační cvičení pro vyrovnání asymetrie v oblasti hrudní páteře

6.2. Fotodokumentace ke kazuistice

Obrázek 16. Pohled zezadu, zboku a zepředu

Obrázek 17. Stoj na špičkách před a po ter apii
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6.3. Návrh obecného guidelinu

Terapie tendinopatií Achillovy šlachy rázovou vlnou

typ generátoru: pneumatický

forma tendinopatie AŠ: pouze zánětlivá

parametry stroje: tlak - 2,5 - 3 barů

frekvence - 5-10 Hz

celkový počet rázů(jedna aplikace na jednu AŠ) - 2000 - 2500 rázů

parametry terapie: celkově 3 aplikace, rozestup 4 -10 dní

poloha pacienta: vleže na břiše, ošetřovaná dolní končetina podepřena v mírné flexi v kolenním

kloubu, akrum dolní končetiny přes vyšetřovací stůl

průběh terapie: manuální lokalizace oblasti s největší bolestivostí, aplikace gelu, aplikace rázové

vlny
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7. DISKUZE

Tendinopatie Achillovy šlachy je výrazným limitujíc ím faktorem nejen u sportovců ,

ale i u pacientů se statickou pracovní zátěží či sedavým způsobem života . Onemocnění je

předmětem mnoha studií, přesto zůstává etiopatogeneze u některých případů neznámá.

I samotné dělení tendinopatií a jednotliv é definice se mezi autory l iší. (Kolář et al., 2009;

Gallo et al., 2011). Shoda však panuje v názoru, že v případě Achillovy šlachy se jedná častěji

o záněty šlachových obalů. Je tedy málo pravděpodobné, že tendinitida Achillovy šlachy existuje

v této souvislosti jako samostatná patologicko - anatomická jednotka (Gallo et al., 2011).

Orientace v terapii rázovou vlnou je velmi stížena nejednotným názvoslovím. Autoři

často zaměňují fokusovanou extrakorp orální rázovou vlnu za radiální. U radiálního typu

generátoru se však nejedná o rázovou vlnu v pravém slova smyslu, neboť takto generovaná vlna

svými fyzikální parametry zdaleka nesplňuje definici rázové vlny.

Problematické je také rozdělení strojů podle energetické hladiny. Existuje několik

způsobů, jak energii měřit. Lze vzít v úvahu množství či druh energie vyrobené, dodané

do léčené tkáně nebo do oblasti fokusace. Přítomnost mnoha proměnných parametrů je matoucí

nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. Pro účely této práce bylo uvedeno nejčastější

standardizované měření energie v ošetřované oblasti - hustota energetického toku, v anglické

literatuře označováno jako energy flux density či energy flow density. Tento parametr může být

definován jako koncentrace energie v oblasti zaměření. Jinými slovy, je to množs tví terapeutické

energie dodané do léčené tkáně. Vyjadřuje se v milijoulech na milimetr čtvereční. I když je však

definován způsob měření energetické hladiny, různí autoři používají různá dělení. V kapitole

věnující se energetickým hladinám různých typů ge nerátorů bylo uvedeno nejčastěji používané

dělení.
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Klinické studie, které zkoumají efekt rázové vlny u tendinopatií Achillovy šlachy,

většinou neudávají přesné zastoupení jednotlivých typů tendinopatií ve skup ině. Případná

charakteristika se omezuje na rozdělení mezi úponové a neúponové tendinopatie (Vulpiani et al.,

2009; Fridman et al, 2006). Pacienti nejsou vždy před terapií vyšetřeni zobrazovacími metodami .

Toto je možná jeden z faktorů, který skrývá kontroverzní výsledky některých studií. Bylo

potvrzeno, že na nízkoenergetickou terapii rázovou vlnou reagují lépe zánětlivé patologie

měkkých tkání než kalcifikace (Vulpiani et al., 2009). To potvrzuje i rozdělení terapie dle

energetické hladiny (Obrázek 10). V metodologii studií se také opomíjí role pohlav í a věku, která

může mít na výsledný efekt značný vliv.

Ve studiích také často chybí kontrolní placebo skupina. V některých případech však

nebylo možné ji realizovat s etických důvodů - pacienti si léčbu hradili z vlastních zdrojů

(Vulpiani et al.,2009) .

Největším problémem všech studií je ale nejednotnost při hodnocení výsledků.

Při subjektivním hodnocení se nejčastěji používá VAS. I zde však nejsou výsledky plně

rovnocenné. Studie hodnotí bolest v různých intervalech od poslední apli kace rázové vlny.

Hodnocenou bolest také často vztahují k různým činnostem - chůzi , chůzi do schodů, běhu

a dalším.

Porovnání studií podle hodnot VAS přineslo zajímavý výsledek - všechny studie

bez kontrolní placebo skupiny (Fridman et al, 2006; Lakshmanan, O ’Doherty, 2004; Vulpiani et

al., 2009) vykazovaly úspěšnost rázové vlny. Naopak studie s kontrolní placebo skupinou (Costa

et al, 2005; Rasmussen et al., 2008) nepotvrdily signifikantní  rozdíl mezi kontrolní a intervenč ní

skupinou. V případě studie Costy et al . (2005) může být příčina v měsíčních intervalech

mezi jednotlivými aplikacemi . Hned dvě studie (Speed et al. , 2002 et 2003) prokázaly neúčinnost

rázové vlny, je-li aplikována v měsíčních intervalech. Rasmussen et al. (2008) kromě rázové

vlny aplikoval i protahovací cvičení a excentrický trénink. Právě tato excentrická zátěž mohla
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být příčinou neúspěšného hodnocení. Je velmi zajímavé, že žádné studie, ani doporučení vydaná

ISMST, nezmiňují omezení zátěže po aplikaci rázové vlny. S tímto doporučením vyhnout se

zátěži jsem se však setkala na každém pracovišti s rázovou vlnou, kde jsem měla možnost

pracovat. Zdá se to být logické - účinek rázové vlny je především v mikrotraumatizaci a výrazná

zátěž brzy po aplikaci rázové vlny by podle mého názoru mohla zapříčinit i zhoršení stavu, v

krajním případě i rupturu šlachy.

Rasmussen (2008) dále hodnotil terapii i pomocí AHS - zde byly výsledky již

signifikantní a hovořící pro účinnost rázové vlny. Tento rozpor mezi výsledky jednotlivých škál

jen potvrzuje potřebu jednotného hodnotícího systému. Jako vhodná se zdá být AHS škála,

používaná v poslední době ve stále větší míře.

Myslím si, že jako první by se měly sjednotit parametry aplikace pro konkrétní formy

tendinopatie Achillovy šlachy. Přesná definice nastavení konkrétního typu generátoru rázové

vlny zajistí stejné terapeutické dávky rázové vlny pacientům v různých studiích. Výsledky

terapie by nám pak mohli napovědět konkrétněji o vlivu pohlaví a věku. Rasmussen et al. (2008)

jako jediný analyzoval výsledky i podle pohlaví - podskupina žen vykazovala větší zlepšení

než muži.

Pro účely terapie rázovou vlnou by dle mého názoru stačilo rozlišování tendinopatií

Achillovy šlachy na zánětlivé a kalcifikující. Zánětlivé tendinopatie by se pak měly léčit

s nízkoenergetickým nastavením stroje, přítomnost kalcifikace naopak vyžaduje

vysokoenergetické dávky rázové vlny (Vulpiani et al., 2009). Pacient by měl být před vstupem

do studie vyšetřen zobrazovacími metodami (ultrazv uk, magnetická rezonance), aby se

konkrétněji definovala forma tendinopatie, ale také aby se případně vyloučily jiné patologie -

především parciální ruptury Achillovy šlachy.

Pokud by se sjednotily tyto dvě oblasti, tedy parametry aplikace a rozlišování fo rem

tendinopatií, studie samy by pak přinesly rozdíl účinnosti mezi jednotlivými typy generátorů.
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Samozřejmě za předpokladu použití vždy stejné vyhodnocovací škály. Ta by měla zahrnovat

nejen subjektivní hodnocení bolesti, ale i hodnocení funkce  a postave ní dolní končetiny. Toto

naprosto splňuje AHS škála (Příloha č.1).

Nedostatky různých hodnotících škál si uvědomují i sami autoři studií a snaží se zavádět

nové hodnotící metody. Například Iversen et al. (2012) zavedl VISA -A škálu (Příloha č.2), která

však detailněji rozpracovává pouze subjektivní údaje o bolesti a od jejího uvedení byla použita

jen v jedné studii. Tato snaha o sjednocení používané hodnotící škály je přirozená, myslím si ale,

že by měla vycházet od uznávané skupiny dostatečně známých autorů, například od Mezinárodní

společnosti pro terapii rázovou vlnou, k terá pravidelně pořádá kongresy a zavedení nové

hodnotící škály by tak bylo rychlejší a efktivnější.

Jako vzor pro svoji kazuistiku jsem si vybrala studii Lakshmanana a O’Dohertyho (2004),

protože jsem měla možnost pracovat s e stejným, radiálním typem generátoru. Můj pacient také

splňoval kriteria nastavená touto studíí pro výběr probandů. Taktéž jsem aplikovala 2000 rázů

během 3 sezení s rozestupem 4 dní a pro hodnocení použila VAS škálu a AHS skóre. Získané

hodnoty potvrzují výsledky vybrané studie.

Na radiálním typu generátoru jsem se také snažila předvést, jak by měla vypadat

konkrétní definice nastavitelných parame trů u konkrétního typu generátor u rázové vlny (Příloha

č.3). Podle mého názoru nelze definovat přesná konkrétní čísla pro jednotlivé parametry. Každý

pacient je individuální, s různou tělesnou konstitucí, s různou mírou vnímání nocicepce. Také

záleží na závažnosti stavu tendinopatie a reakci okolních měkkých tkání. Proto by se, podle

mého názoru, měla stanovit spíše škála, ve které by se měl daný parametr pohybovat.

Terapie rázovou vlnou je trend poslední doby, žádný z autorů se proto nezabýval

problematikou vícečetného opakování terapie. Jakkoli rázová vlna stimuluje tvorbu kol agenu

a neovaskularizaci, jde především o mikrotraumatizaci, která se hojí drobnými jizvami.
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Také biologický vliv rázových vln není ještě úplně objasněn, klinický výzkum je tedy

nezbytný. Biologické účinky jsou spíše odvozovány od fyzikálních. Například neovaskularizace

nemusí nutně znamenat lepší mikrocirkularizaci. Ale i přesto, že je zde několik nejasností, se

terapie rázovou vlnou zdá být velmi vhodným doplňkem ke konzervativní terapii.
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8. ZÁVĚR

Ačkoli je tendinopatie Achillovy šlachy intenzivně studována, stále je tu nedostatek řádně

provedených vědeckých výzkumů, které by zcela objasnily etio patogenezi nemoci a určily

optimální terapii. Léčba rázovou vlnou se v posledním desetiletí stala velmi populární a v této

souvislosti se objevilo mnoho stud ií prokazujících pozitivní účinek rázové vlny. Výsledky jsou

však velmi diskutabilní. Často chybí kontrolní placebo skupina , studie není dvojitě zaslepená . Na

nepřehlednosti výsledků má podíl i možnost volby z více typů generátorů rázové vlny , kde lze

nastavit různé parametry.

Navzdory těmto limitům ukázaly studie pozitivní efekt rázové vlny při léčbě tendinopatií

Achillovy šlachy a rázová vlna se zdá být vhodným doplňkem při konzervativní terapii. Pro její

klasifikaci jako EBM je nezbytné pro vést více prospektivních randomizovaných klinickýc h

studií s kontrolní placebo skupinou, standardizovat technické parametry stroje

a stanovit obecný guideline pro aplikaci rázové vlny.
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