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Anotace: 

      Diplomová práce se zabývá tématem rázových vln a zkoumá účinnost terapie rázovými vlnami 

u diagnózy patní ostruhy. 

      Obsahem práce je shrnutí poznatků o rázových vlnách, jejich fyzikálních principech, historii, 

popis generátorů rázových vln, účinky a působení vln na organismus. 

      Cílem praktické části bylo posoudit, jestli došlo k signifikantní změně průměrných hodnot 

bolesti podle VAS (vizuální analogové škály bolesti) před a po terapii rázovou vlnou u patní 

ostruhy. Dále pak bylo zkoumáno, jestli jsou odlišné změny průměrných hodnot bolesti podle VAS 

po terapii rázovou vlnou u skupiny pacientů, kteří absolvovali předchozí jinou terapii a u skupiny, 

která předchozí terapii neabsolvovala. 

      Metodika a zpracování dat: Sběr dat pro statistické zpracování probíhal v průběhu listopadu 

a prosince roku 2012. Výzkumná skupina obsahovala 141 pacientů. Byly prokázány změny hodnot 

bolesti podle VAS před a po terapii rázovou vlnou.  

      Výsledky: V našem výzkumu jsme prokázali, že došlo po terapii rázovou vlnou k významnému 

snížení hodnot bolesti podle VAS. 

      Závěr: U diagnózy patní ostruhy je vhodné a oprávněné využít terapii pomocí rázové vlny. 
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Annotation 

      This thesis deals with shock waves and examines the efficiency of shock wave therapy in the 

diagnosis of heel spurs. 

      The thesis contains a summary of theoretical knowledge about the shock waves, their physical 

principles, history, description of the shock  wave  generators, action  and its effect  on the body. 

      Aim of the thesis was to assess whether there was a significant change in mean values of pain 

by VAS (visual analogue scale of pain ) before and after  shock  wave  therapy  for  heel  spurs . 

Furthermore was examined whether the changes in mean values of pain by VAS after shock wave 

therapy in a group of patients who have completed  previous other therapy and another group that 

has not completed previous therapy are different. 

      Methods: Data  collection  for   statistical   processing   was   carried  out   during  November 

and  December 2012. The research group included 141 patients. Have been demonstrated changes 

in pain by VAS before and after shock wave therapy . 

      Results: In our study we demonstrated that the shock wave therapy was a significant reduction 

in pain by VAS. 

      Conclusion: Is  appropriate and  legitimate using shock  wave  therapy in the diagnosis of heel 

spurs . 
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ÚVOD 

 

      Základní funkce lidské nohy je  udržování stability, rovnováhy a především přenos váhy 

na podložku při kinetickém pohybu - chůzi. Vlastní skelet nohy je tvarován do podélného i příčného 

oblouku a tato jedinečná architektura je udržována pomocí složitého systému vazů a svalového 

aparátu. Nepřiměřená zátěž, obezita a nevhodná obuv mají vliv na tvar nohy a následné obtíže. 

Jedním z nejčastějších problémů jsou bolesti v oblasti paty, známé pod pojmem ostruha patní kosti. 

      Jako patní ostruha bývá označován kostěný útvar, trakční osteofyt nebo kostní apozice. Ostruha 

se může vytvořit pod patou uprostřed nohy, na vnitřní nebo zevní straně plosky. Vzniká také na 

zadní straně v místě úponu Achillovy šlachy. Vyznačuje se velkou bolestí paty. Bolest bývá 

popisována při zatížení po delší době klidu. Velmi bolestivá bývá chůze. Patní ostruha je nejčastější 

u mužů a žen nad 40 let věku.  

      Diplomová práce se zabývá tématem rázových vln a zkoumá účinnost terapie rázovými vlnami 

u diagnózy patní ostruhy.  

      Obsahem teoretické části práce je shrnutí poznatků o rázových vlnách, jejich fyzikálních 

principech, historii, popis generátorů rázových vln, účinky a působení vln na organismus. 

      V praktické části práce zjišťuji, jestli dojde k signifikantní změně průměrných hodnot bolesti 

podle VAS (vizuální analogové škály bolesti) před a po terapii rázovou vlnou u patní ostruhy. Dále 

zkoumám, jestli jsou odlišné změny průměrných hodnot bolesti podle VAS po terapii rázovou 

vlnou u skupiny pacientů, kteří absolvovali předchozí jinou terapii a u skupiny, která předchozí 

terapii neabsolvovala. Na závěr zpracovávám a hodnotím výsledky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Anatomie nohy 

 
      Noha, jako anatomický termín, označuje část dolní končetiny distálně od dolního hlezenního 

kloubu. Noha zprostředkuje styk našeho těla s terénem, po kterém se pohybujeme. Je přizpůsobena 

pro lokomoci vestoje. (Kolář et. al., 2009; Véle, 2006) 

 

1.1 Kostní struktury nohy 

 
      Kostěný podklad nohy se skládá z:  

- kostí zánártních – tarzálních (ossa tarsi) 

- kostí nártních – metatarzálních (ossa metatarsi) 

- článků prstů – (phalanges digitorum). (Naňka, Elišková, 2009) 

 

      Při rozdělení nohy pomocí dvou linií odpovídajícím Chopartově a Lisfrankově kloubu je 

noha tvořena třemi oddíly:  

1. oddíl zadní (zánoží, zadní tarsus), který je tvořen dvěma velkými tarzálními kostmi (talus 

a calcaneus) 

2. oddíl střední (středonoží, přední tarsus) – tvořený pěti malými tarzálními kostmi (os 

cuboideum, os naviculare, ossa cuneiformia) 

3. oddíl přední (předonoží, metatarsus a prsty), který je tvořený nártními kostmi a články prstů. 

 

      Chopartův kloub odděluje zánoží  a středonoží, Lisfrankův kloub středonoží od přednoží. 
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      Z funkčního hlediska můžeme nohu dělit do dvou paralelních paprsků. Mediální paprsek je 

tvořený kostí hlezenní, loďkovitou, kostmi klínovitými, prvním a třetím metatarsem a prvním až 

třetím prstem. Laterální paprsek tvoří kost patní, krychlová, čtvrtý a pátý metatarsus a příslušné  

prsty. (Kolář a kol., 2009) 

1.1.1 Kosti zánártní 

   
      Zánártní kosti, ossa tarsi, v počtu sedmi kostí tvoří část nohy tarsus. Jsou to kost hlezenní 

(talus), kost patní (calcaneus), kost loďkovitá (os naviculare), tři kosti klínové (ossa cuneiformia) 

a kost krychlová (os cuboideum). 

      Kost hlezenní se svou proximálně směřující kladkovitou plochou – trochlea tali – spojuje 

s kostmi bérce. Kaudálně směrem k patní kosti má tři artikulační plošky – zadní, střední a přední. 

Zadní ploškou artikuluje s patní kostí. Dopředu komunikuje s kostí loďkovitou. Na ni nasedají 

směrem k prstům všechny tři kosti klínovité. (Naňka, Elišková, 2009) 

 

Kost patní – calcaneus: 

      Patní kost je největší a nejmasivnější z kostí nohy. V kostře nohy tvoří zadní a dolní oddíl, který 

přebírá část hmotnosti těla z hlezenní kosti a přenáší ji na podložku. Zadní oddíl kosti reprezentuje 

kostěný podklad paty.  

      Kost patní má tvar čtyřbokého hranolu, takže je možné na ni rozlišit šest ploch. Zadní plocha je 

konvexní a vybíhá v mohutný patní hrbol – tuber calcanei. Hrbol patní je dole širší a směrem 

nahoru se zužuje. Do jeho dolní poloviny se upíná šlacha trojhlavého lýtkového svalu – Achillova 

šlacha. Horní plocha patní kosti má nepravidelný tvar. Jsou na ni tři kloubní plošky, odpovídající 

kloubním ploškám talu – facies articulares talares anterior, media et posterior. Spodní plocha kosti 

je ze všech ploch nejužší. Má přibližně obdélníkový tvar s nerovným a drsným povrchem. Přední 

plochu pak pokrývá kloubní plocha pro spojení s krychlovou kostí. Vnitřní (palcová) plocha patní 

kosti je konkávní a v přední části žlábkovitá. Vyčnívá z ní nápadná kostní deska – sustentaculum 
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tali. Zevní (malíková) plocha je uložena povrchově pod kůží a je konvexní. Vystupuje z ní hrbolek 

– trochlea peronealis, na který se upíná část vazivových poutek fixujících šlachy peroneálních 

svalů. (Dylevský, Druga, Mrázková, 2009) 

1.1.2 Kosti nártní 

 
      Pět nártních kostí os metatarsale I-V formují střední část skeletu nohy zvanou metatarsus. 

Každá z metatarzálních kostí má tři části: bazi, tělo a hlavici. První metatarz je nejsilnější, druhý je 

nejdelší. První až třetí metatarz se připojují k první až třetí klínové kosti, čtvrtý a pátý jde k os 

cuboideum. Nápadná je pátá nártní kost – os metatarsale quintum, jejíž baze vybíhá na malíkové 

straně v mohutný výčnělek – tuberositas metatarsi quinti – pro úpon peroneus brevis. (Naňka, 

Elišková, 2009; Dylevský, Druga, Mrázková, 2009;  Čihák, Grim, 2001) 

1.1.3 Články prstů 

 
      Články prstů – phalanges – tvoří skelet prstů nohy – ossa digitorum pedis. Palec má dva články, 

druhý až pátý prst mají po třech článcích, a to proximální, střední a distální. Články se skládají 

z baze, těla a hlavice. Proximální článek je u každého prstu nejdelší a nejmohutnější, střední je 

kratší a slabší, distální článek bývá často značně redukovaný a podobá se nepravidelné rozšířené 

destičce. Na spodní straně je drsnatina, na kterou se upínají šlachy dlouhého flexoru prstů. (Naňka, 

Elišková, 2009; Dylevský, Druga, Mrázková, 2009)   

     

1.2 Kloubní struktury hlezna a nohy 

 
      Klouby nohy zahrnují několik etáží skloubení: 

articulatio talocruralis, kloub hlezenní čili horní kloub zánártní představuje skloubení kostí 

bércových s kostí hlezenní. Kloubní pouzdro se upíná po okraji kloubních ploch a je zesíleno 

kolaterálními vazy – ligamentum collaterale mediale (tzv. deltový vaz) a ligamentum collaterale 
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laterale (zevní vaz). Od obou kotníků jdou ligamenta kaudálně na kost hlezenní, patní kost a na kost 

loďkovitou. 

      Dolní kloub zánártní, k němuž patří vzadu articulatio subtalaris, samostatný kloub mezi kostí 

hlezenní a patní, vpředu articulatio talocalcaneonavicularis, skloubení kosti hlezenní, patní kosti 

s kostí loďkovitou. K tomuto komplexu je ještě laterálně připojeno skloubení mezi kostí patní 

a kostí krychlovou  -  articulatio calcaneocuboidea. Štěrbiny obou posledně jmenovaných kloubů 

jsou esovitě propojené a tvoří Chopartův kloub. Chopartův kloub je zpevněn pomocí ligamentum 

talonaviculare, ligamentum calcaneonaviculare a calcaneocuboideum. 

      Na tyto klouby distálně navazují skloubení mezi kostí loďkovitou a třemi klínovými kostmi, 

articulationes naviculocuneiformes. Směrem k prstům jsou articulationes tarsometatarsales. 

      Soubor všech kloubních linií mezi tarzy a metatarsy se nazývá Lisfrankův kloub.  

      Articulationes metatarsophalangeales spojují metatarsy s bazemi článků prstů a articulationes 

interphalangeales jsou klouby mezi jednotlivými články prstů. Tyto klouby zpevňují po obou 

bočních stranách kolaterální vazy a z chodidlové strany vazy plantární. (Kolář et. al., 2009; Naňka, 

Elišková, 2009; Čihák, Grim, 2001) 

 

1.3 Svaly pro funkci nohy 

 
      Svaly pro funkci nohy se dají rozdělit do dvou skupin. Na dlouhé zevní svaly (extrinsic 

muscles) a krátké vnitřní svaly (intrinsic muscles). Dlouhé svaly jsou lokalizovány v oblasti lýtka 

a bérce, krátké svaly jsou lokalizovány v oblasti vlastní nohy. (Véle, 2006) 

1.3.1 Svaly lýtka a bérce 

 
      Ventrální skupina svalů: 

Musculus tibialis anterior spojuje tibii se skeletem nohy. Provádí dorziflexi a inverzi. Musculus 

extensor digitorum longus, který spojuje tibii a fibulu s druhým až čtvrtým prstcem, provádí 
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dorziflexi prstců a pomáhá při dorsální flexi a everzi nohy. Musculus extensor hallucis longus 

spojuje fibulu s palcem nohy, emenduje palec podporuje dorziflexi a inverzi. 

 

      Laterální skupina svalů: 

Laterální skupinu svalů tvoří musculus peroneus longus spojující tibii a musculus peroneus brevis 

spojující fibulu se skeletem nohy. Oba svaly provádí everzi a podporují plantární flexi nohy. 

 

      Dorzální skupina svalů: 

Dorzální skupina svalů má dvě vrstvy:  povrchovou - musculus triceps surae a hlubokou – musculi 

flexores. 

      Musculus triceps surae je tvořen dvěma hlavami musculi gastrocnemii, třetí hlavou je hlouběji 

uložený musculus soleus. Musculi gastrocnemii spojují femur s tuber calcanei a mají dvoukloubový 

charakter. Hlavním účinkem je odvíjení planty při chůzi.  Musculus soleus spojuje tibii a fibulu 

s tuber calcanei a provádí plantární flexi nohy a pomáhá při odvíjení planty. Tři hlavy tricepsu tvoří 

Achillovu šlachu. 

      Skupina flexorů participuje na odvíjení nohy při chůzi, zejména v její terminální fázi, kdy jako 

poslední se odlepuje palec nohy. Jsou to musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum 

longus a musculus flexor hallucis longus.  (Naňka, Elišková, 2009; Véle, 2006)      

1.3.2 Svaly nohy 

 
      Svaly nohy – musculi pedis – jsou na hřbetu nohy i v plantě. Svaly na hřbetu jsou funkčně 

extensory palce a prstů.  

      Svaly v plantě vytvářejí skupiny: 

1. svaly palce 

2. svaly malíku 

3. svaly střední skupiny a plantární aponeuróza 
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      Svaly palce jsou musculus abduktor hallucis, který jde od tuber calcanei a upne se na bazi 

prvního článku palce, musculus flexor hallucis brevis, který začíná od ossa cuneiformia a upíná se 

na vnitřní a zevní straně baze prvního článku palce. Třetím svalem je musculus adduktor hallucis. 

Má dvě hlavy – šikmou a příčnou – začínající na metatarsofalangeálním kloubu. Hlavy svalu se 

upínají na laterální stranu prvního článku palce. 

 

      Svaly malíku jsou dva svaly podél zevního okraje nohy. Jsou to musculus abduktor digiti 

minimi a musculus flexor digiti minimi. Abductor začíná na zevní straně tuber calcanei, flexor 

na bazi pátého metatarsu, oba se upínají na bazi proximálního článku pátého prstu. 

 

     Svaly střední skupiny a plantární aponeuróza: 

     Chodidlo pod kůží kryje a chrání široká silná a tuhá vazivová membrána – aponeurosis plantaris. 

Je složena z tuhého kolagenního vaziva. Začíná jako kompaktní destička na tuber calcanei a upíná 

se v pruzích na metatarsofalangeální klouby. Chrání cévy a nervy planty před stlačením.  

      Musculus flexor digitorum brevis leží navnitř od plantární aponeurózy a srůstá s ní. Začíná 

na hrbolku patní kosti, rozděluje se ve svém průběhu na čtyři šlachy a upíná se na druhé články 

druhého až pátého prstu.  

      Musculus quadratus plantae je krátký čtyřhranný sval začínající na tuber calcanei. Upíná se 

uprostřed chodidla do šikmo probíhající šlachy musculus flexor digitorum longus.   

      Musculi lumbricales pedis – čtyři malé svaly – spojují šlachu mutulus flexor digitorum longus 

a dorzální aponeurózu druhého až pátého prstce. Provádějí flexi proximálního článku a extenzi 

distálního článku druhého až pátého prstce.  

      Musculi interossei pedis zahrnují čtyři dorzální a tři plantární svaly. Provádějí rozevírání vějíře 

prstců, flexi proximálního článku a extenzi distálního článku druhého až pátého prstce. (Čihák, 

Grim, 2001 Naňka, Elišková, 2009; Véle, 2006) 
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      Noha tvoří pevný, ale přitom pružný a variabilní kontakt s terénem, po kterém se pohybuje 

a o který se opírá. Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén, jehož nerovnosti 

proprioceptivně i taktilně vnímají. Tyto drobné svaly nastavují profil nohy při iniciaci vzpřímeného 

držení. Vnější svaly nohy slouží k udržování stability stoje, které je provázeno kolísáním mezi 

supinací, pronací, flexí a extenzí nohy. Tyto svaly mají také vliv na udržení nožní klenby vestoje. 

(Véle, 2006)  

 

2 Ostruha kosti patní 

 
      Jako patní ostruha bývá označován kostěný útvar, trakční osteofyt nebo kostní apozice. Ostruha 

se může vytvořit pod patou uprostřed nohy, na vnitřní nebo zevní straně plosky. Vzniká také 

na zadní straně v místě úponu Achillovy šlachy. Vyznačuje se velkou bolestí paty. Patní ostruha je 

nejčastější u mužů a žen nad 40 let věku. Bolest může být velmi vysilující a může velice ztěžovat 

chůzi. (Pavelka, 2011) 

      Při syndromu plantární ostruhy pacienti popisují bolesti při zatížení po delší době klidu, 

nejčastěji ráno při vstávání a po delším sezení. Po několika minutách se bolest snižuje, ale 

s prodlužující se dobou strávenou na nohou se bolest opět zvyšuje. Velmi bolestivá bývá chůze 

a stání naboso. (Stropek, Dvořák, 2008) 

Mezi faktory vyvolávající patní ostruhu patří: 

- opakovaná zátěž nohy (běh, chůze po tvrdém terénu, dlouhodobý stoj,...)  

- nevhodná obuv (úzká špička, tvrdá stélka, nepružnost podešve, nevhodný tvar stélky,...) 

- deformity nohy (plochá noha v podélné ose, propad příčné klenby, tvarové deformity kostí)  

- úraz chodidla, paty a Achillovy šlachy 

- revmatické onemocnění (Bílková, 2011) 
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      Při vzniku ostruhy se jedná zpočátku jen o bolesti paty v souvislosti se zátěží. Bolí přetížený 

úpon vazu. Poté vzniká  nebakteriální zánět. (Pavelka, 2011) 

      V případě, že faktory vyvolávající zánět plantární fascie působí delší dobu, organismus se snaží 

vypořádat se zánětem tvorbou kosti tzv. patní ostruhou. Vzniká usazováním vápenatých solí 

v mikrotraumatizovaném úponu jako kompenzační mechanismus organismu na přetížení. Není 

bolestivá samotná patní ostruha, ale měkké tkáně v okolí, které ostruha dráždí. (Macnair, 2011; 

Lloyd) 

 

      Klinický nález je poměrně typický - bolestivost paty v plosce nebo na jejím vnitřním okraji, 

nebývá otok ani zarudnutí, pohyby hlezenního kloubu jsou volné a nebolestivé. Jasným kritériem 

pro diagnózu patní ostruhy je RTG nález.  

 

Plantární fasciitida 
 
      Plantární fasciitida je nejčastější příčinou bolesti paty u dospělého. Prevalence tohoto 

onemocnění v populaci je vysoká. Epidemiologické studie z USA hovoří až o čtyřech procentech 

populace středního věku trpící tímto onemocněním. Příčinou je přetěžování plantární aponeurózy, 

nejvíce její proximální části. V současné literatuře se dává přednost pojmu plantární fascióza či 

fasciopatie, který lépe vyjadřuje multifaktoriální původ nemoci. Typickým projevem je postupný 

vznik bolesti paty v plantární oblasti. Bolest se zhoršuje během prvních kroků po ránu (startovací 

bolesti) nebo při vstávání po delší době sezení. Bolestivost je obvykle přítomna v oblasti mediální 

strany tuberositas calcanei a zvyšuje se při natažení plantární fascie pasivní dorziflexí prstů nohou. 

      U více než třetiny pacientů s tímto onemocněním je častá asociace s RTG nálezem kalcifikace 

v proximálním úponu plantární fascie – patní ostruhy. (Nedělka et. al., 2009) 
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3 Rázová vlna 

 
      V posledních několika letech byl vývoj léčby extrakorporální rázovou vlnou (ESWT – 

Extracorporeal shock wave therapy) velmi rychlý. Rázové vlny jsou používány v ortopedii 

a traumatologii k léčbě zánětů a stimulace hojení šlach, vazů, kostí a okolní tkáně. Využití rázové 

vlny podstatně změnilo léčbu urolitiázy.   

 

3.1 Historie využití rázové vlny 

 
 
       Metoda léčby rázovou vlnou má relativně krátkou historii. První generátor rázové vlny byl 

sestrojen v roce 1955 ryze pro technické účely. Větší zájem o studování biofyzikálních principů 

rázové vlny přišel až v 60. letech 20. století, kdy v roce 1966 se technik v laboratoři německé firmy 

Dornier omylem dotkl plátu, do kterého při testování narazil letící projektil. Technik ucítil bolestivý 

vjem, který přisuzovali silnému výboji statické elektřiny, ten však měřením nebyl prokázán. Byla 

ale prokázána přítomnost rázové vlny.  

      V letech 1968 až 1971 probíhal další výzkum a první experimenty na zvířatech, které přinesly 

řadu nových zjištění. Bylo prokázáno, že některé tkáně jsou na působení rázové vlny citlivější než 

tkáně jiné. Plicní tkáň byla při vysokoenergetické aplikaci rázové vlny poškozena více než podkožní 

vazivo. (Nedělka et. al., 2009) 

      V roce 1971 byly publikovány účinky rázové vlny na rozbíjení ledvinových kamenů v laboratoři 

(in vitro). V r. 1980 byl touto metodou léčen v Německu první pacient s ledvinovými kameny 

a v r. 1985 s kameny žlučníkovými. V r. 1985 byly první experimenty, opět v Německu, s účinky 

rázové vlny na kostní tkáň. V r. 1988 byl léčen první pacient s kostním pakloubem. (Doležel, 2011) 

      Na počátku 90. let 20. století byla léčba rázovou vlnou experimentálně využita u řady dalších 

ortopedických onemocnění, například u patních ostruh, kalcifikující tendinitidy ramene, 

aseptických kostních nekróz, plantární fascitidy. Následně v Německu došlo k představení prvního 
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generátoru rázové vlny pro ortopedické využití ESWT. V roce 1993 byl představen systém HMT 

Ossatron s výkyvným ramenem, který byl ovšem obrovských rozměrů. Od roku 1993 se léčba 

pomocí rázové vlny se standardně využívá při léčbě pohybového systému. (Doležel, 2011; Nedělka 

et. al., 2009) 

      V průběhu 90. let došlo k rozšíření metody i do okolních států. Během několika posledních let 

došlo ke značnému zdokonalení a miniaturizaci přístrojové základny pro terapii ESWT. Došlo také 

k prohloubení znalostí o interakci rázové vlny s okolními tkáněmi. (Nedělka et al., 2009) 

 

3.2 Fyzikální principy rázové vlny 

 

        Rázová vlna je z fyzikálního hlediska akustická vlna, která vzniká při pohybu objektu 

v hmotném prostředí, kterým může být vzduch nebo kapalina. Tímto pohybem dochází k lokální 

kompresi a současnému zředění molekul prostředí. Při pohybu jedním směrem, se na čele objektu 

vytváří zóna komprese s pozitivní tlakovou charakteristikou a za ním zóna molekulárního zředění 

s podtlakem. 

      Rázová vlna doprovází řadu přírodních jevů, které za normálních okolností ponecháváme bez 

povšimnutí. Přirozenými generátory rázové vlny jsou například bouřky, kdy v důsledku uzemnění 

blesku vzniká sférická rázová vlna na elektromechanickém principu. Stejně tak exploze či 

zemětřesení jsou doprovázeny vznikem mohutných rázových vln, které jsou detekovatelné na velké 

vzdálenosti. Rázovou vlnu můžeme registrovat i jako akustický třesk doprovázející překonání 

rychlosti zvuku supersonickým letounem. 

      Rázová vlna je akustický pulz v trvání přibližně 1 mikrosekundy. Průběh v čase je dvoufázový, 

s vysokou amplitudou tlaku v rozmezí 35 – 120 MPa. (Obrázek 1.) 
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Obrázek 1.: Průběh rázové vlny v čase.  
http://www.razovavlna.eu/princip_cs.html 

 

      První, pozitivní fáze průběhu rázové vlny, se vyznačuje velmi krátkým trváním přibližně 10 

nanosekund, vrchol hodnoty tlaku dosahuje až 120 MPa, poté amplituda křivky nejprve strmě, 

následně pozvolněji klesá a dosahuje záporných hodnot s minimem až 10 MPa (negativní fáze 

průběhu rázové vlny označovaná také jako tensile wave). Negativní fáze rázové vlny je spojena 

s charakteristickým fyzikálním fenoménem, tzv. kavitací.  

      Kavitace je fyzikální jev, při kterém následkem průchodu rázové vlny dochází v tekutině 

k formování vakuových bublin. Kavitace vzniká náhlou expanzí dříve stlačeného prostoru, trvá 

krátce (100 milisekund). Bublina o velikosti 1 milimetr je při šíření pozitivní fáze vlny 

komprimována až na 0,5 mikrometru. V negativní fázi rázové vlny bubliny narůstají a progresivně 

se zvětšují a dochází k nárůstu energie uvnitř bubliny. Následně dochází ke kolapsu kavitační 

bubliny. Zánik je natolik rychlý energický, že kolem bublin vznikají další sekundární rázové vlny 

(cavitation microjet). Tato druhotná rázová vlna rovněž předává svou energii cílové tkáni a má 

velký význam v mechanismu působení rázové vlny na rozhraní prostředí s rozdílnou hustotou. 

Tento kavitační efekt se využívá u litotrypse a léčbě kalcifikací. 

      Energii předanou prostřednictvím rázové vlny do vzdáleného bodu v těle pacienta označuje 

parametr EFD (energy flux density – hustota toku energie). EFD je klíčová pro biofyzikální 
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interakce rázové vlny a cílové tkáně. Hodnota EFD rozděluje terapii rázovou vlnou 

na vysokoenergetickou ( HESWT) a nízkoenergetickou (LESWT). HESWT, která má hodnoty EFD 

0,3 – 0,6 mJ/mm2, se vzhledem k větším rizikům aplikace a horší toleranci pacientů s nutností 

použití svodné anestezie používá zřídka. Naopak LESWT s hodnotami EFD 0,08-0,3 mJ/mm2  je 

bezpečná, lépe tolerovaná a nedochází u ní k větším tkáňovým poškozením. Efektivita obou typů 

terapie se výrazněji neliší. 

      Kromě energie nabízejí moderní přístroje široké možnosti nastavení dalších parametrů, jako 

jsou počet aplikovaných rázů, frekvence a v případě radiálních generátorů rázové vlny možnost 

regulace výstupního tlaku kompresoru (v barech). Tlaku 1 baru odpovídá hodnota přibližně 0,08 

mJ/mm. ( Nedělka et al., 2009; Fógel, 2009) 

 

 

3.3 Generátory rázové vlny 

 

      V klinické praxi se v dnešní době používá několik typů generátorů rázových vln, které se liší 

technickým provedením a fyzikálními vlastnostmi vzniklé rázové vlny. Všechny typy generátorů 

rázových vln využívají elektrickou energii, kterou mění na tlakovou akustickou vlnu. (Nedělka 

et al., 2009) 

 

3.3.1 Generátory radiální rázové vlny (r – SWT) 

 
      Tyto generátory jsou v České republice nejrozšířenější. Rázová vlna je zde generována 

pneumaticky. V aplikátoru je rychlým opakovaným pneumatickým pulzem vystřelován projektil, 

který naráží na vysílač. Na jeho povrchu se vytváří rázová vlna, která se pomocí aplikátoru cíleně 

přenáší do hlubokých tkáňových struktur. Pro léčbu pohybového ústrojí jsou užívány přístroje 
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pracující s výstupními tlaky 5 barů, které vytvářejí radiální akustickou tlakovou vlnu „nízko až 

středně energetickou“ s energií 0,2 – 0,35 mJ/mm2, která proniká do hloubky tkáně přibližně 

35 mm. Energii radiální rázové vlny nelze koncentrovat do jednoho ložiska, tak jako je tomu 

u fokusovaných generátorů. (Nedělka et al., 2009) 

 

3.3.2 Generátory fokusované rázové vlny (f – ESWT)  

 
      Pro léčbu pohybového ústrojí pomocí fokusované rázové vlny jsou využívány přístroje, které 

pracují s různou energií, pronikající do hloubky větší než 35 mm. Rázová vlna lze pomocí čoček 

koncentrovat do ohniska v léčené tkáni a následně modelovat velikost ohniska. 

                Podle principu přeměny elektrické energie na akustickou rozdělujeme generátory fokusované 

rázové vlny na čtyři typy.   

  

Elektrohydraulický generátor 

       Je prvním a nejstarším typem generátoru rázových vln v klinické praxi. Tento typ generátoru 

byl vyvinutý počátkem 80. let. Rázová vlna zde vzniká při elektrickém výboji vybitím energie 

kondenzátoru ve vodě mezi dvěma hroty elektrod. V okolí jiskry dochází k přehřátí přítomné 

kapaliny. Prudká expanze se šíří všemi směry jako kulová tlaková vlna. Amplituda tlaku 

s narůstající vzdáleností klesá. Pomocí parabolického reflektoru je energie zpětně koncentrována 

a tlak je centrován do ohniska. 

      Tento generátor je stále používán, i když má jiskrový zdroj řadu nevýhod. Objevuje se velká 

hlučnost, elektrody musejí být často vyměňovány z důvodu opotřebení, pozice jiskry je špatně 

kontrolovatelná a dochází k významnému zhoršení fokusace. (Nedělka et al., 2009; Fógel, 2009) 
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Piezoelektrický generátor 

      Tento typ generátoru vznikl v roce 1985. Piezoelektrický princip spočívá v tom, že rázová vlna 

vzniká pohybem (deformací) piezoelektrických krystalů, které jsou umístěny v parabolickém zdroji 

průchodem elektrického proudu. Rázové vlny jsou koncentrovány pomocí sférického talíře 

do ohniska. 

      Výhodou tohoto generátoru je malé ohnisko a možnost pracovat s vyšší frekvencí. Nevýhodou 

jsou nižší tlaky rázových vln. ( Nedělka et al., 2009; Fógel, 2009) 

 

Elektromagnetický generátor 

                 Elektromagneticky princip byl uveden do praxe v roce 1987. Proud s vysokou voltáží, který 

vzniká v kondenzátoru, probíhá plochou elektromagnetickou cívkou, kde vzniká kolem cívky 

magnetické pole. To způsobuje protisměrnou deformaci protilehlé, opačně nabité kovové 

membrány, která vede ke vzniku rázové vlny. Rázová vlna se šíří vodou a je fokusována systémem 

akustických čoček do ohniska. Frekvence elektrických impulzů určuje frekvenci rázových vln. 

Na rozdíl od elektrohydraulického zdroje se nejprve vytváří rovinná akustická vlna, která se 

se vzdáleností mění ve vlnu rázovou. 

        Nevýhodou těchto generátorů je menší rázová vlna. Výhodou je menší opotřebení generátoru 

a tím delší životnost než u generátoru elektrohydraulického. ( Nedělka et al., 2009; Fógel, 2009) 

 

Elektromagnetický cylindrický generátor 

      Jedná se o nejpokročilejší generátor rázových vln. Tento generátor využívá odrazu 

od parabolického reflektoru, místo akustických čoček, který fokusuje rázovou vlnu do ohniska. 

      Výhodou je to, že poskytuje přesně regulovatelné rázové vlny na všech energetických 

hladinách.  (Nedělka et al., 2009) 
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3.4 Účinky rázové vlny 

 
      Podle Nedělky můžeme obecně rozdělit účinky terapie rázovou vlnou na fyzikální (porušení 

kalciových depozit) a biologické (metabolický a cytoproliferativní účinek, analgezie). 

3.4.1 Fyzikální účinky 

 
Desintegrace konkrementu 

      Při přechodu rázové vlny z tkáně na konkrement se energie rázové vlny rozděluje na dvě složky 

– na vlnu longitudinální, která pokračuje v konkrementu v původním směru dopadu a na složku 

transverzální, která se propaguje do stran. Podíl těchto složek je závislý od akustických vlastností 

konkrementu a úhlu dopadu rázové vlny. Při kolmém dopadu se většina energie rázové vlny 

transformuje do longitudinální vlny. Platí, že čím menši je úhel dopadu, tím větší je podíl 

transverzální komponenty, která ale nezpůsobuje kompresi a ředěni prostředí. 

      Při dezintegraci konkrementu se uplatňuji čtyři základní mechanismy - kompresivní zlom, 

tříštění, sevření a akustická kavitace.  

      Dezintegrace kompresivním zlomem je závislá od maximálního pozitivního tlaku rázové vlny. 

Pozitivní komponenta rázové vlny vytváří uvnitř konkrementu kompresi, následně negativní 

(podtlaková) část rázové vlny má vlastní dezintegrační účinnost. 

      Tříštění (spalace), tzv. Hopkinsonův efekt, je jev, kdy se kompresivní vlna odráží od míst 

s rozdílným akustickým odporem, zejména na rozhraní konkrementu a okolní tkáně. Původně 

pozitivní tlak vlny se odrazem negativizuje a přidává se k negativní vlně. Takto sumovaný negativní 

tlak vede k tahovým silám, na které je konkrement obzvláště citlivý. Spalace je závislá od tvaru 

a velikosti konkrementu. Bylo pozorováno, že u menších a tvarem nepravidelných konkrementů se 

tento efekt neuplatňuje.  

      Obvodové sevření se vysvětluje působením síly kolmé na osu šíření rázové vlny - příčné drcení. 

Tento tzv. hoop efekt se zakládá opět na vlastnostech šíření rázové vlny v odlišných akustických 
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prostředích. Rozdíl v rychlosti rázových vln uvnitř konkrementu a rázových vln, které obkružují 

konkrement, vede k obvodovému sevření.  

      Akustická kavitace je nejkomplexnějším mechanismem. Kavitace je fyzikální jev, při kterém 

následkem průchodu rázové vlny dochází v tekutině k formování vakuových bublin. Kavitační 

bublina je nejprve vyplněna vakuem, později do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. 

Bubliny narůstají v negativní fázi rázové vlny při tlaku -10 až -20 MPa a progresivně se zvětšuji. 

Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, bublina kolabuje. Zánik je natolik rychlý 

a energický, že kolem bublin vznikají další sekundární rázové vlny (tzv. cavitation microjet). Dosah 

těchto mikrovln je až do 1 milimetru a zrychlení dosahuje 22 m/s až 800 m/s. Pokud se sekundární 

rázové vlny nacházejí v těsné blízkosti konkrementu, jeho povrch se vlivem těchto sil narušuje 

a eroduje. (Fógel, 2009) 

 
Porušení kalciových depozit 

      Během osmdesátých let bylo experimentálně prokázáno, že stejně jako u konkrementů, tak 

i u kalcifikací se uplatňují obě (negativní i pozitivní) fáze rázové vlny a vedou k poškození integrity 

povrchu a navození resorpce kalciových depozit. V dnešní době se spíše od této teorie upouští 

a resorpce depozit je nejspíše dána neovaskularizací, obdobně jako je tomu u kostního hojení. 

(Nedělka et al., 2009) 

3.4.2 Biologické účinky 

 
Kostní metabolismus 

      Wang (2008) ve své práci prezentuje nárůst osteoplastické aktivity i vaskularizace v podobě 

zvýšené exprese von Willebrandova faktoru v histopatologickém nálezu u pacientů s aseptickou 

nekrózou hlavice kyčelního kloubu. Tito pacienti podstoupili operační řešení. Před operací byla 

těmto pacientům aplikována ESWT. Kontrolní soubor tvořili nemocní, kterým před operací nebyla 

ESWT aplikována. V histopatologickém vyšetření u skupiny léčené ESWT  se podstatně zvýšila 
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buněčná koncentrace, došlo ke zvýšení buněčné aktivity včetně fagocytózy, angiogenezi 

a výraznější remodelaci kosti oproti kontrolní skupině.  (Wang et al., 2008 47.4: 542-546) 

      Wang (2010) ve své jiné práci zkoumal účinky ESWT na hojení kosti a změny v systémových 

koncentracích oxidu dusnatého (NO) a osteogenních růstových faktorů (TGF-SS1, VEGF a BVP-2) 

v kosti. Pacientům byla aplikována ESWT. Bylo zjištěno, že terapie ESWT podporuje hojení kostí, 

došlo ke zvýšení systémové koncentrace oxidu dusnatého (NO), který může vyvolat mitogenní, 

osteogenní a angiogenní odpověď v kosti. (Wang et al., 2010) 

      Wang (2008)  zkoumá opět  biologické  účinky  ESWT na  hojení  kosti,  tentokrát  na králičím 

modelu. Výsledky ukazují na zlepšení pevnosti kostí, zvýšenou abiogenezi a vyšší hladiny kostních 

růstových faktorů. (Wang et. al., 2008 128.8: 879-884) 

      d’ Agostino (2010) ve své studii popisuje snížený vznik osteoklastů v oblasti působení rázových 

vln. Snížená tvorba osteoklastů je mimo jiné i spojována s NO, který má inhibiční vliv na tvorbu 

osteoklastů. Dále uvádí, že vztah mezi ESWT a osteogenezí je komplikovaný. Různé molekuly 

hrají různé role ve stimulaci buněk a kostní tkáně během procesu hojení. Klinické studie 

a experimenty potvrzují využití ESWT pro ovlivnění kostního metabolismu u revmatoidní artritidy, 

avaskulární nekrózy a osteoporózy. (d’Agostino et al., 2010) 

      Wang et. al. (2002) zkoumá ve své práci, zda terapie rázovou vlnou může zvýšit růst 

osteoprogenitorových buněk kostní dřeně. Byla používána rázová vlna v rozmezí 250 – 2000 

impulzů. Bylo zjištěno, že při použití 250 a 500 impulzů docházelo ke zvýšení růstu 

osteoprogenitorových buněk, ale použití 750 impulzů a více naopak mělo inhibiční účinek. Terapie 

rázovou vlnou ovlivnila jen růst osteoprogenitorových buněk a neměla žádný vliv na krvetvorbu. 

Bylo také zjištěno, že při terapii s použitím 500 impulzů dochází ke zvýšení aktivity alkalické 

fosfatázy v kosti a to ukazuje na selektivní podporu růstu osteoprogenitorových buněk. (Wang 

et al., 2002) 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

25 

      Bulut (2006) uvádí studii, která se zabývá účinky rázové vlny na chybně srostlou kost – 

pakloub. Výzkum byl prováděn na zvířecím modelu, na králících. Králíkům byla do vytvořené 

zlomeniny kosti vložena polyetylénová destička a tak byl zajištěn pakloub. Na jedné straně byla 

aplikována ESWT a druhá strana byla ponechána bez terapie. Objem svalku byl po terapii 

na ošetřované straně větší než na straně druhé. (Bulut et al., 2006) 

 

Hojení vazivové tkáně 

      Chen et. al. (2004) ve své studii uvádí, že optimální terapie rázovou vlnou podporuje hojení 

tendinitidy achilovy šlachy navozením nárůstu exprese proliferativních faktorů TGF-β1 a IGF-I. 

Mikroskopicky byla zaznamenána výraznější mitotická aktivita tenocytů v odstupu po aplikaci 

terapie. Ve studii dále zkoumali biomechanické a biochemické vlastnosti šlachy a aktivitu exprese 

proliferativních faktorů TGF-β1 a IGF-I v závislosti na počtu impulzů rázové vlny. Bylo zjištěno, 

že při aplikaci 200 impulzů docházelo k optimální regeneraci vaziva. Aplikace 500 a 1000 impulzů 

se jevila jako nepřínosná či dokonce vyvolávala inhibiční účinky. (Chen et al., 2004) 

      Wang et. al. (2003) zkoumali efekt terapie rázovou vlnou na neovaskularizaci v místě úponu 

achilovy šlachy na kost. Studie byla prováděna na králících. Po 1, 4, 8 a 12 týdnech byla provedena 

biopsie úponu svalu. Výsledky ukázaly, že po terapii rázovou vlnou se signifikantně zvýšil počet 

nových cév a zvýšila se hodnota angiogenních markerů VGEF (endoteliální růstový faktor), eNOS 

(endoteliální syntáza oxidu dusnatého) a PCNA (proliferující nukleárnímu antigen). 

Neovaskularizace hraje roli pro zlepšení prokrvení a regeneraci tkání na šlachy kostní spojení. 

(Wang et al., 2003) 

      Neumann et. al. (2011) hodnotili migraci, proliferaci a genovou expresi u fibroblastů, které byly 

vystaveny účinkům rázové vlny. Tyto vlastnosti byly zkoumány na vzorcích fibroblastů – vrstvy 

fibroblastů v Petriho miskách, které byly mechanicky narušeny. Na vzorky byla přes vodní lázeň 

aplikována rázová vlna. Závěr studie ukazuje na prokazatelně lepší schopnost migrace buněk 
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do rány (narušené části vrstvy v Petriho misce) než u neošetřeného vzorku. Den po aplikaci byla 

rána téměř uzavřena. U buněčné proliferace použitím nízkých energetických hodnot rázové vlny 

nedošlo k žádným změnám, použití vyšších hodnot naopak snížilo životaschopnost buněk. 

Pozorováním vlivu aplikované energie na genovou expresi byla zaznamenána mírně zvýšená 

exprese kolagenu během prvních 24 hodin. Pozitivní změny v hodnotách exprese elastinu lze 

pozorovat od 12 do 73 hodin po aplikaci. Po 24 hodinách po aplikaci rázové vlny došlo k významné 

progresi fibronektinu a kyseliny hyaluronové. (Neumann et al., 2011) 

 

Analgetické účinky 

      Nedělka (2009) zmiňuje studii, která prokázala vyřazení či specifický útlum aktivity 

nemyelinizovaných senzitivních nervových vláken během aplikace rázové vlny. Nález je 

vysvětlován jako počáteční poškození periferního nervového vlákna s následnou dlouhotrvající 

desenzitizací. Další práce se zabývaly studiem proteinu CGRP (calcitonine gene related protein), 

uvolňujícího se z nemyelinizovaných vláken během aplikace rázové vlny s následným ovlivněním 

nervových buněk. Dochází tak k modulaci vstupní informace pro bolest a dlouhodobé analgezii. 

(Nedělka et al., 2009) 

      Gordon a Broadhurst (2011) uvádí, že fokusované rázové vlny vyvolávají redukci aferentních 

vláken vedoucích nocicepci, zatímco radiální rázové vlny působí proti bolesti ovlivněním GABA-

ergních inhibičních interneuronů v zadních rozích míšních. (Gordon, Broadhurst, 2011) 

       

Uvolnění spoušťových bodů 

      Spoušťové body (tzv. trigger pointy) jsou hlavní příčinou bolestí v zádech, krku, ramenou 

a končetinách. Jde o malé svalové uzlíky v napjatých svazcích svalových vláken a mají extremně 

smrštěné sarkomery. Sarkomery se smrští tak těsně, že začínají bránit svému vlastnímu 

prokrvování. To způsobuje hromadění odpadních produktů, které postupně dráždí senzorická 
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nervová zakončení, což pak způsobuje ještě větší kontrakci. Vzniká začarovaný kruh tzv. 

metabolická krize. Ačkoliv přesné léčebné účinky nejsou stále jasné, dá se s jistotou předpokládat, 

že dodávaná akustická energie odblokuje kalciovou pumpu. Tím zvrátí metabolickou krizi 

v myofilamentech a uvolní spoušťové body. (Doležel, 2011) 

 

3.5 Účinnost terapie u patní ostruhy a plantární fasciitidy 

 
      V mnoha zemích probíhají na téma účinnosti terapie rázovou vlnou četné výzkumy a jejich 

výsledky ukazují na to, že terapie rázovou vlnou se jeví jako účinná a mohla by být využívána 

u řady nemocí. V některých případech je však účinek rázových vln diskutabilní. 

      Moretti et al. (2006) uvádí studii, ve které zkoumají účinek nízkoenergetické rázové vlny 

u plantární fasciitidy související s patní ostruhou. Studie zahrnovala 54 běžců- atletů. Pacientům 

byla aplikována rázová vlna ve čtyřech sezeních. Následovalo vyšetření po 45 dnech, 6 a 12 

měsících. Klinické výsledky byly vynikající v 59% případů, velmi dobré v 12%, uspokojivé u 21% 

a výrazně neuspokojivé v 8%. Závěr je ten, že terapie nízkoenergetickou rázovou vlnou měla v 71% 

vynikající nebo velmi dobré výsledky. (Moretti et al., 2006) 

      Theodore et al. (2004) ve své studii zkoumají účinek terapie rázovou vlnou u plantární 

fasciitidy. Výzkumný soubor obsahuje 150 pacientů. Jedné skupině byla aplikována rázová vlna 

a druhé skupině byla vložena mezi hlavici a kůži poduška se vzduchem, aby vlna neprocházela 

do těla. V první skupině se ukazuje úspěšnost terapie 56% ve 3 měsících a 94% ve 12 měsících 

po terapii. U druhé kontrolní skupiny byla úspěšnost terapie 47% po 3 měsících. Po 12 měsících už 

hodnocení neproběhlo. (Theodore et al., 2004) 

      Doležel ve své práci uvádí, že u 75 % pacientů došlo ke zlepšení obtíží při terapii rázovou vlnou 

(Doležel, 2011) 
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      Nedělka popisuje dva možné postupy aplikace ESWT u patní ostruhy sdružené s plantární 

fasciitidou. První možností je aplikace fokusovaných vysokoenergetických vln aplikovaných 

jednorázově ve svodné anestezii. Aplikace o hodnotě 0,36 mJ/mm2, 3800 pulzů je úspěšná u 50 % 

pacientů. Druhou možností je nízkoenergetická aplikace o hodnotách 0,08 – 0,16 mJ/mm2 o počtu 

1500 - 2000 rázů. V tomto případě je pozitivní účinek zaznamenán u 60 % pacientů. (Nedělka 

et. al., 2009) 

 

3.6 Indikace rázové vlny 

 
- ostruha kosti patní (calcar calcanei), plantární fasciitida, 

- bolesti v oblasti ramenního kloubu a svalových spojení ramene s omezením pohyblivosti 

s kalcifikacemi nebo bez nich, 

- periarthritis humeroscapularis, impingement syndrom, 

- bolest Achillovy šlachy, 

- proximální iliotibialní bursitida, tendinitida trochanterického úponu, bolestivá třísla, 

- entezopatie, 

- bolesti při nadměrné zátěži kolene, 

- syndrom tibiální hrany, 

- akupunktura, 

- svalové spouštěcí (bolestivé) body,  

- retrahující srůsty po operacích,  

- paklouby. (Kolář et al., 2009; Doležel, 2011) 
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3.7 Kontraindikace rázové vlny 

 

3.7.1 Absolutní 

 
- warfarinizace, vrozené či získané koagulopatie, 

- trombóza, 

- těhotenství (aplikace v oblasti břicha beder), 

- aplikace v oblasti růstových zón u dětí, 

- polyneuropatie u diabetu. (Kolář et al., 2009; Nedělka et al., 2009; Doležel, 2011) 

3.7.2 Relativní 

 
- kožní defekty,  

- maligní nádorová onemocnění, 

- horečka, příznaky akutního infektu, 

- lokální zánět, systémová zánětlivá onemocnění, 

- oblasti nad varikózně změněnými žilními pleteněmi, 

- oblast nad průběhem nervu, 

- aplikace v oblasti vzdušných tkání, 

- lokální aplikace kortikosteroidů v posledních šesti týdnech, 

- RTG terapie v posledních dvanácti týdnech. (Kolář et al., 2009; Nedělka et al., 2009, 

Doležel, 2011) 

3.8 Nežádoucí účinky léčby 

 
      V samotných počátcích využití rázové vlny v léčbě pohybového ústrojí docházelo mnohdy 

k závažným komplikacím (pneumotorax, barotrauma plic). Důvodem byla vysoká energie aplikace, 

nesprávně nastavená vzdálenost ohniska v těle pacienta, nevhodný směr aplikace a použití 
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generátorů vykazujících nadměrnou kavitaci. Také docházelo ke spontánním rupturám šlach. 

Většinou to bylo způsobeno předchozí aplikací steroidů či při použití nadměrné energie. 

      Častými nežádoucími účinky léčby jsou petechie a hematomy v místě aplikace, zhoršení edému. 

Tyto komplikace jsou přechodné a mírné. Relativně častým nežádoucím účinkem je zhoršení 

lokální bolesti, na kterou je potřeba pacienta připravit. (Nedělka et al., 2009) 

3.9 Aplikace a zásady léčby rázovou vlnou 

 
      Principem aplikace je aplikace přístrojově generovaných rázů. Přístroj pro aplikaci rázové vlny 

se skládá z řídící jednotky, kompresoru a aplikátoru. Stlačený vzduch z kompresoru je převáděn 

do aplikátoru. Aplikátorová hlavice je zakončena úderníkem, který se přikládá na kůži nad místem, 

které chceme ošetřovat. Pohyb úderníku v aplikátoru vytváří kinetickou energii, která se změní 

na energii akustickou ve chvíli, kdy aplikační nástavec pistole narazí na nepohyblivý povrch – tělo 

pacienta. Tento akustický puls (rázové lny) vyvolají v místě aplikace vlnu, která se šíří radiálně 

nebo přímo okolními tkáněmi.  

      Hloubka průniku závisí na velikosti plošky použitého nástavce a nastaveném tlaku. Hodnoty 

hloubky průniku se pohybují od 3,5 do 7 centimetrů. Intenzitu tlaku je možné nastavit do 6 bar 

a frekvenci rázů od 1 do 20 Hz (Herz). Na některých přístrojích lze nastavit přesnou dávku 

aplikované mechanické energie (EFD, jednotka mJ/mm2). Doporučené terapeutické dávky jsou 

do 0.6 mJ/mm2. 

      Terapie rázovou vlnou je dávkována individuálně. Počet rázů v jednom sezení je jeden až dva 

tisíce, při ošetření oblasti i více. Rázy jsou cíleny do svalových spoušťových bodů, do tuhých 

struktur měkkých tkání i jejich úponů. Aplikace rázů je zejména v prvním sezení bolestivá. Musíme 

respektovat mez pacientovy tolerance bolesti. Počet sezení bývá dvě až pět, nejčastěji tři v odstupu 

jednoho týdne. Po aplikaci je třeba čtyřicet osm hodin dodržovat klidový režim. 
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      Vlastní terapii provádíme po očištění místa aplikace antiseptikem. Depilaci se neprovádí. 

Hlavice aplikátoru má být v kontaktu s povrchem těla pacienta. Před aplikací zlepšíme přenos 

mechanického vlnění nanesením dostatečné (cca 0,5 centimetru silné) vrstvy sonografického gelu. 

Postačí těsný kontakt aplikátoru s kůží, nadměrný tlak není žádoucí.  

      Důležité je také nepolohování končetin. Musí být pacientovi pohodlné a v místě aplikace by se 

neměl nacházet zvýšený svalový tonus. (Kolář et al., 2009; Nedělka et al., 2009; Doležel, 2011) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Cíle práce a hypotézy 

      Cílem této diplomové práce je zjistit, jestli dojde k signifikantní změně průměrných hodnot 

bolesti podle VAS (vizuální analogové škály bolesti) před a po terapii rázovou vlnou u patní 

ostruhy. Dalším cílem je také rovněž zjistit, jestli je signifikantně odlišná hodnota bolesti podle 

VAS po terapii rázovou vlnou u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii před současnou terapií 

rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili. 

 
Hypotéza 1 

H0: Průměrná hodnota bolesti podle vizuální analogové škály (VAS) je před terapií a po terapii  

pomocí rázové vlny shodná. 

 

HA: Průměrná hodnota bolesti podle vizuální analogové škály (VAS) není před terapií a po terapii 

pomocí rázové vlny shodná. 

 

Hypotéza 2 

H0: Průměrná hodnota bolesti podle VAS po terapii u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii 

před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili, není 

signifikantně odlišná. 

  

HA: Průměrná hodnota bolesti podle VAS po terapii u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii 

před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili je 

signifikantně odlišná.  
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5 Metodika  

 

5.1 Charakteristika souboru a použitá metoda sběru dat 

 
      Výzkum byl prováděn ve Fakultní nemocnici v Motole na Klinice rehabilitace 

a tělovýchovného lékařství v průběhu listopadu a prosince roku 2012. Testovaný soubor obsahuje 

muže a ženy léčené na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství pomocí rázové vlny v letech 

2008 až 2012 pro diagnózu patní ostruhy stanovenou lékařem. Protože se jedná o retrospektivní 

studii tak ke sběru dat byla využita zdravotnická dokumentace jednotlivých pacientů. Sběr dat 

probíhal nejprve prostudováním dokumentace pacientů a následně vypsáním údajů a hodnot 

do tabulek.  

      Do tabulek byli vypsáni všichni pacienti – muži i ženy, kteří byli v daných letech (2008 – 2012) 

léčení rázovou vlnou pro diagnózu patní ostruhy. Celkový počet pacientů bylo 206. Pacientům byla 

rázová vlna aplikována na přístroji Swiss DolorClast, výrobní číslo 431. 

      Pro další hodnocení a statistické zpracování byla kromě jiných hodnot vypsána hlavně hodnota 

bolesti podle VAS (vizuální analogové škály bolesti) před první aplikací  a hodnota bolesti podle 

VAS po poslední aplikaci rázové vlny.  

      Vizuální analogová škála bolesti (VAS) představuje úsečku, na jejímž jednom konci (bod 0) je 

místo „bez bolesti“ a na druhém konci (bod 10) místo s „nejsilnější představitelnou bolestí“ 

pro pacienta. Pacient pak na úsečce označí místo, kde se podle něj mezi těmito krajními variantami 

nachází. 

      Dále byla vypsána terapie, kterou někteří pacienti podstoupili před terapií rázovou vlnou. 

      Pro vyhodnocení a statistické zpracování byli vyřazeni pacienti, u kterých proběhla jen jedna 

aplikace rázové vlny, z důvodu nemožnosti zhodnotit výsledek terapie, a pacienti, u kterých nebyla 

uvedena číselná hodnota míry bolesti podle VAS. Po vyřazení těchto pacientů vznikla výzkumná 

skupina zahrnující 141 pacientů. 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

34 

 

  Tabulka 1.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2008 
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Tabulka 2.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2008 
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Tabulka 3.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2008 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

37 

 

Tabulka 4.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2009 
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Tabulka 5.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2009 
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Tabulka 6.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2009 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

40 

 

Tabulka 7.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2010 
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Tabulka 8.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2010 
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Tabulka 9.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2011 
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Tabulka 10.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2011 
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Tabulka 11.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – ženy, rok 2012 
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Tabulka 12.: Vypsané údaje z dokumentace pacientů – muži, rok 2008 
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Tabulka 13.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2008 
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Tabulka 14.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2009 
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Tabulka 15.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2009 
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Tabulka 16.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2010 

 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

50 

 

Tabulka 17.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2011 
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Tabulka 18.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2011 
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Tabulka 19.: Vypsané údaje pacientů – muži, rok 2012 

 



 Diplomová práce                                                 Retrospektivní šetření úspěšnosti terapie rázovou vlnou u patní ostruhy. 
 

 

53 

6 Výsledky 

 

6.1 Použitá analýza dat 

 
      Pro statistické zpracování byla používána data pacientů z naší výzkumné skupiny. Byly 

porovnávány hodnoty bolesti podle VAS před terapií rázovou vlnou – před první aplikací 

s hodnotami bolesti podle VAS po poslední aplikaci rázové vlny. Data byla vyjádřena jako průměr 

hodnot bolesti VAS. Dále bylo zkoumáno, jestli byla rozdílná průměrná hodnota bolesti podle VAS 

u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří 

předchozí terapii nepodstoupili.  

      Bylo vybráno statistické hodnocení pomocí T-testu. T-test se používá v případech, kdy 

potřebujeme zjistit, jestli výsledky z jednoho měření se statisticky významně liší od měření 

druhého.  Porovnává průměr znaku zkoumaného u dvou závislých skupin. To byl i náš případ. 

      Pro porovnání hodnot bolesti podle VAS před a po terapii byl použit párový T-test, který 

porovnává dvojice naměřených hodnot u jednoho pacienta - první měření před aplikací terapie, 

druhé měření po aplikaci terapie. 

      Pro zjištění, jestli byla rozdílná průměrná hodnota bolesti podle VAS u pacientů, kteří 

podstoupili jinou terapii před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii 

nepodstoupili, byl použit  nepárový T- test. Nepárový T-test porovnává data, tvořená dvěma 

nezávislými skupinami. U tohoto testu jde o porovnání hodnot jedné skupiny (skupina s předchozí 

terapií) a hodnot druhé skupiny (skupina bez předchozí terapie). 

 

6.2 Zpracování dat  

 
      Metodu T-testu je možno použít na vyhodnocování dat s normálním rozložením v Gausově 

rovině. Pro zjištění normálnosti dat byly vypočítány hodnoty šikmosti (skew) a špičatosti (kurt) 
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a jejich mezí pro námi naměřená data. Šikmost musí odpovídat vzorci: -2√6/n ≤ skew (šikmost) ≤ 

2√6/n (n je vyjádření počtu osob ve výzkumné skupině) a špičatost musí odpovídat vzorci: -4√6/n ≤ 

kurt (špičatost) ≤ -4√6/n (n je vyjádření počtu osob ve výzkumné skupině). Dále byla normálnost 

dat znázorněna graficky pomocí histogramu a krabicového grafu.  

Jen jedna hodnota šikmosti, vypočítaná u hodnot VAS po terapii, neodpovídá vzorci -2√6/n ≤ 

skew (šikmost) ≤ 2√6/n. Odchýlení této hodnoty je téměř zanedbatelné, což lze vidět 

na histogramech a krabicových grafech.  

       Můžeme tedy tvdit, že hodnoty mají normální rozložení v Gausově rovině. Z toho vyplývá 

oprávněnost použití T-testu k vyhodnocení naměřených dat. Pro  T-test Bylo určeno, že jako 

statisticky významnou hladinu budeme brát běžně používanou hodnotu 5% (p ≤ 0,05). 

      Ke statistickému zpracování dat byl použit program Microsoft Office Enterprise 2007. 

 

Charakteristika dat skupiny: 

  

medián 

 

25. percentil 

 

75. percentil 

 
 

šíře hodnot údajů 

průměr 

± směrodatná 

odchylka 

Hodnota VAS 

před terapií 

 

5,2 

 

5,0 

 

7,1 

 

1,3 - 10,0 

 
 

5,85 ± 1,74 
 

Hodnota VAS 

po terapii 

 

3,0 

 

2,0 

 

5,0 

 

0 - 10,0 

 

3,48 ± 2,35 

 

Rozdíl hodnot 

VAS před 

a po terapii 

 
 

2,5 
 

 

0,4 

 

3,7 

 

-2,7 - 9,0 

 
 

2,37 ± 1,97 
 
 

Tabulka 20.: Charakteristika dat výzkumné skupiny 
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Charakteristika dat skupiny: 

 

Měřený 

parametr 

průměr 

± 

směrodatná 

odchylka 

 

medián 

 
 

šíře 
hodnot 
údajů 

 

skew 

(šikmost) 

 

kurt 

(špičatost) 

 

mez 

šikmosti 

 

mez 

špičatosti 

Hodnota 

VAS před 

terapií 

 
 
 

5,85 ± 1,74 
 

 

 
5,2 

 

 
1,3 - 10,0 

 
 
 

0,40 
 

 
 
 

0,39 
 

 
 
 

0,41 

 
 
 

0,83 

Hodnota 

VAS po 

terapii 

 

3,48 ± 2,35 

 

 

3,0 

 

0 - 10,0 

 

0,85 
 

 
 

0,58 
 

 

0,41 

 

0,83 

Rozdíl 

hodnot 

VAS před 

a po terapii 

 
 
 

2,37 ± 1,97 

 
 
 

2,5 
 

 
 
 
-2,7 - 9,0 

 
 
 

0,21 
 
 

 
 
 

0,15 
 

 
 
 

0,41 

 
 
 

0,83 

Tabulka 21.: Charakteristika dat výzkumné skupiny 
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                    Histogram: 

                     

                  Obrázek 2.: Histogram normálního rozložení hodnot bolesti dle VAS před terapií 

 

           Krabicový graf: 

            

         Obrázek 3.: Krabicový graf ukazující normální rozložení hodnot bolesti dle VAS 

před terapií 
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                  Histogram: 

                   

                 Obrázek 4.: Histogram normálního rozložení hodnot bolesti dle VAS po terapii 

 

            Krabicový graf: 

             

          Obrázek 5.: Krabicový graf ukazující normální rozložení hodnot bolesti dle VAS    

po terapii 
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Charakteristika dat skupiny: 

 

Měřený 

parametr 

průměr 

± 

směrodatná 

odchylka 

 

medián 

 
 

šíře 
hodnot 
údajů 

 

skew 

(šikmost) 

 

kurt 

(špičatost) 

 

mez 

šikmosti 

 

mez 

špičatosti 

 

Předchozí 

terapie 

ano 

 

 
 
 

2,14 ± 1,97 
 

 

 
2 
 

 
 
 

-2,7 -7,3 

 
 
 

0,13 
 

 
 
 

-0,19 
 

 
 
 

0,69 

 
 
 

1,37 

 

Předchozí 

terapie ne 

 

 
 
 

2,50 ± 1,97 
 

 

 
2,85 

 
 
 

-2,5 - 9 

 
 
 

0,26 
 

 
 
 

0,37 
 

 
 
 

0,52 

 
 
 

1,03 

Tabulka 22.: Charakteristika dat výzkumné skupiny 

 

6.3 Zpracování získaných hodnot 

 
      Zpracováním získaných hodnot jsme posuzovali změnu jednotlivých, předem získaných, 

průměrných hodnot bolesti podle VAS. Změna byla vypočítávána mezi průměrnými hodnotami 

všech probandů z prvního měření (hodnoty VAS před terapií rázovou vlnou) a z hodnot z druhého 

měření (hodnoty VAS po poslední aplikaci rázové vlny). Hladina významnosti těchto změn je 

určena pomocí párového T-testu kde je p ≤ 0,05.  
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      Dále bylo zkoumáno, jestli byla rozdílná průměrná hodnota bolesti podle VAS u pacientů, kteří 

podstoupily jinou terapii před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii 

nepodstoupili.  

Byl použit nepárový T-test, který porovnává data, tvořená dvěma nezávislými skupinami. 

U tohoto testu jde o porovnání hodnot jedné skupiny (skupina s předchozí terapií) a hodnot druhé 

skupiny (skupina bez předchozí terapie). Výpočet testu vychází z parametrů obou srovnávaných 

skupin, tj. aritmetického průměru a výběrového rozptylu u každé skupiny. Shodnost rozptylů byla 

ověřena F-testem. Podle výsledku F-testu jsme zvolili nepárový T-test s rovností rozptylů. Hladina 

významnosti je u nepárového T-testu p ≤ 0,05.  
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6.3.1 Hodnoty bolesti podle VAS 

 
      Průměrná hodnota bolesti podle VAS se z prvního měření (hodnota VAS před terapií) na druhé 

(hodnota VAS po terapii) snížila o 2,37. Tato změna se stala na hladině významnosti p= 4,62 E-29. 

Výpočtem jsme zjistili, že úspěšnost terapie je 40,51 %. 

 

n=141 Průměr  Směrodatná 
odchylka  

Šíře hodnot 
údajů  

Medián  T-test  

Hodnota 

VAS před 

terapií 

 

5,85 

 

1,74 

 

1,3 - 10,0 

 

5,2 

 

 

 

 

 

 

4,62 E-29 
 

Hodnota 

VAS po 

terapii 

 

3,48 

 

2,35 

 

0 - 10,0 

 

3,0 

Tabulka 23.: Změny průměrných hodnot VAS. 

 

              

             Obrázek 6.: Graf - zobrazení změny průměrné hodnoty VAS.  
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6.3.2 Změny hodnoty bolesti podle VAS v závislosti na předchozí terapii 

 
 
F-test: 

      Provedli jsme ověření shodnosti rozptylů pomocí F-testu. Porovnali jsme hodnoty obou výběrů 

a dostali hladinu významnosti p=0,9943. Hladina významnosti p>0,05, a proto lze říci, že jsou 

rozptyly shodné. 

 

 

Měřený 

parametr 

 
Průměr VAS  

 
Směrodatná 

odchylka 

 
Šíře hodnot 

údajů 

 
Medián 

 
F-test 

 

Předchozí 

terapie ano 

 

 
 
 

2,14 

 
 
 

1,97 

 
 
 

-2,7 -7,3 

 
 
 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 
0,9943 

 

 
 

Předchozí 

terapie ne 

 

 
 
 

2,50 

 
 
 

1,97 

 
 
 

-2,5 - 9 

 
 
 

2,85 

Tabulka 24.: Změny průměrných hodnot VAS u skupiny s/bez předchozí terapie 

 

 

T-test: 

Podle výsledku F-testu jsme zvolili nepárový T-test s rovností rozptylů. Hladina 

významnosti je u nepárového T-testu p ≤ 0,05.  

Vypočítaná hladina významnosti p=0,3095 je větší než hladina významnosti 0,05. 
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Měřený 

parametr 

 
Průměr 

VAS 

 
Směrodatná 

odchylka 

 
Rozptyl 

 
Šíře hodnot 

údajů 

 
Medián 

 
T-test 

 

Předchozí 

terapie ano 

 

 
 
 

2,14 

 
 
 

1,97 

 
 
 

3,8677 
 

 
 
 

-2,7 -7,3 

 
 
 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,3095 
 

 

 

 

Předchozí 

terapie ne 

 

 
 
 

2,50 

 
 
 

1,97 

 
 
 

3,8975 
 

 
 
 

-2,5 - 9 

 
 
 

2,85 

Tabulka 25.: Změny průměrných hodnot VAS u skupiny s/bez předchozí terapie 
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6.4 Shrnutí výsledků 

 
      Naším výzkumem jsme potvrdili alternativní hypotézu číslo 1. 
 
 
HA: Průměrná hodnota bolesti podle vizuální analogové škály (VAS) není před terapií a po terapii 

pomocí rázové vlny shodná. 

 

      V hodnotách bolesti podle VAS je vidět statisticky významná změna. Průměrná hodnota bolesti 

podle VAS se z prvního měření (hodnota VAS před terapií) na druhé ((hodnota VAS po terapii) 

snížila o 2,37. Tato změna se stala na hladině významnosti p= 4,62 E-29. Výpočtem jsme zjistili, že 

úspěšnost terapie je 40,51 %. 

 

      U hypotézy číslo 2 se nám nepodařilo potvrdit alternativní hypotézu a přijímáme (nezamítáme) 

hypotézu nulovou. 

 

H0: Průměrná hodnota bolesti podle VAS po terapii u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii 

před současnou terapií rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili, není 

signifikantně odlišná. 

 

Vypočítaná hladina významnosti p=0,3095 je větší než hladina významnosti 0,05. Proto 

nezamítáme nulovou hypotézu. Při platnosti nulové hypotézy bychom získali s pravděpodobností 

30,95%.  

Zlepšení hodnot bolesti podle VAS po terapii rázovou vlnou je nezávislé na tom, jestli byla 

aplikována před současnou terapií rázovou vlnou jiná terapie.  
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DISKUSE 

      Tématem využití rázových vln k léčbě onemocnění pohybového systému se u nás zatím, až 

na výjimky, příliš autorů hlouběji nezabývalo. Důvodem je pravděpodobně fakt, že je tato metoda 

u nás ještě poměrně mladá. 

      V mnoha zemích probíhají na toto téma četné výzkumy a jejich výsledky ukazují na to, že 

terapie rázovou vlnou se jeví jako účinná a mohla by být využívána u řady nemocí. V některých 

případech je však účinek rázových vln diskutabilní. Názory na smysluplnost terapie rázovými 

vlnami jsou odlišné. Jako příklad bych chtěla uvést skeptický postoj k terapii rázovou vlnou, který 

zaujímá MUDr. Poděbradský ve své knize Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Využití 

nefokusovaných tlakových vln autor hodnotí jako teoreticky zcela nepodložené, zbytečně razantní 

a pro pacienty riskantní počínaní. Naznačuje, že se jedná jen o masivní reklamu, slibující úžasné 

výsledky při nulovém teoretickém zdůvodnění terapie. (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

      Mgr. Bílková z  FYZIOkliniky fyzioterapie uvádí, že podle tamních dlouhodobých klinických 

zkušeností je výrazně účinnější léčba fokusovanou rázovou vlnou oproti vlně radiální. 

U fokusované stačí většinou 2 až 3 aplikace s pauzami 7-10 dní. U Radiální je nutné ošetření 

opakovat přibližně 6-10x s pauzami 3-5 dnů. Dále uvádí, že efektivita léčby závisí i na skutečné 

účinnosti přístroje. Účinnost se odvíjí od výrobce, množství rázů, kvality užitých koncovek 

aplikátoru nebo intenzitě dodané energie přístrojem. Výsledek terapie také závisí i na schopnosti 

terapeuta, zda dokáže provést aplikaci na všechny svaly a měkké tkáně, které mají funkční vztah 

ke vzniku patní ostruhy. (Bílková, 2011) 

      Skutečnost, že je terapie často zvolena nevhodně a není provedeno následné komplexnější 

ošetření pohybového aparátu, může vést k závěru, že terapie rázovými vlnami nemá výraznější 

léčebný účinek. 
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     I přes různé názory autorů se domnívám, že při zvolení vhodných podmínek pro pacienta 

i pro terapeuta – klidné prostředí bez rušivých efektů, vhodná poloha pacienta, správně zvolené 

hodnoty pro terapii - může být dosaženo velmi dobrých výsledků. 

      Je samozřejmé, že pro dosažení nejlepších výsledků terapie a pro dlouhodobý účinek terapie je 

nutná spolupráce pacienta a nutné ošetřit pohybový aparát.  

      Mezi první opatření patří snížení zátěže na patu a vazivový obal svalů. Doporučuje se pořízení 

gelových či pěnových vložek do bot, které tlumí nárazy paty na podložku při došlapu nohy 

při chůzi. Vhodnou obuví je obuv s měkkou dobře ohebnou stélkou a dostatečným prostorem 

pro chodidlo. Doporučuje se i snížení tělesné hmotnosti, úpravu životního stylu a životosprávy. 

Naprosto nezbytné je uvolnění lýtkového svalu a svalů v plantě, které jsou důvodem vzniku patní 

ostruhy, masáže nohou, relaxační koupele, teplé obklady pro uvolnění svalového napětí.  

      Ve svém výzkumu jsem zkoumala účinnost terapie rázovými vlnami u diagnózy patní ostruhy.  

      V hodnotách bolesti podle VAS je vidět statisticky významná změna. Průměrná hodnota bolesti 

podle VAS se z prvního měření (hodnota VAS před terapií) na druhé ((hodnota VAS po terapii) 

snížila o 2,37. Hladina významnosti se v tomto parametru pohybovala na čísle p= 4,62 E-29. Toto 

číslo je menší než předem stanovená hladina p= 0,05. Proto můžeme tvrdit, že hodnota změny byla 

statisticky významná. Výpočtem jsme zjistili, že úspěšnost terapie je 40,51 %. 

      Dále jsem ve svém výzkumu zkoumala, jestli signifikantně odlišná hodnota bolesti podle VAS 

po terapii rázovou vlnou u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii před současnou terapií rázovou 

vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili. Vypočítaná hladina významnosti p=0,3095 

vyšla vyšší než stanovená hladina p= 0,05 a proto nemůžu tvrdit, že změna hodnot bolesti byla 

statisticky významná.  

      Z výsledků mého výzkumu je patrné, že terapie rázovou vlnou je efektivní a účinná a zlepšení 

hodnot bolesti podle VAS po terapii rázovou vlnou je nezávislé na tom, jestli byla aplikována před 

současnou terapií rázovou vlnou jiná terapie. 
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ZÁVĚR 

 

      Využití fyzikálních účinků rázové vlny je již nyní velkým přínosem pro různá odvětví 

medicíny. Dnes jednoznačně nejefektivnější moderní a neinvazivní metodou léčby patní ostruhy je 

aplikace rázové vlny - tzv. ESWT. V mnoha zemích probíhají na toto téma výzkumy a jejich 

výsledky ukazují na to, že terapie rázovou vlnou se jeví jako účinná a mohla by být využívána 

u řady nemocí. V některých případech je však účinek rázových vln diskutabilní. Názory 

na smysluplnost terapie rázovými vlnami jsou odlišné. 

      Cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout informace o tématu rázových vln. 

Popisovány byly fyzikální principy rázových vln, generátory rázových vln a účinky vln 

na organismus.      

      Cílem praktické části bylo posoudit, jestli dojde k signifikantní změně průměrných hodnot 

bolesti podle VAS (vizuální analogové škály bolesti) před a po terapii rázovou vlnou u patní 

ostruhy. Dalším cílem bylo také rovněž zjistit, jestli je signifikantně odlišná hodnota bolesti podle 

VAS po terapii rázovou vlnou u pacientů, kteří podstoupili jinou terapii před současnou terapií 

rázovou vlnou a u těch, kteří předchozí terapii nepodstoupili. Výsledky vypovídají o tom, že 

v hodnotách bolesti podle VAS nastala statisticky významná změna a naznačují, že terapie rázovou 

vlnou je efektivní.  

      Pro udržení dlouhodobého efektu terapie a prevenci návratu bolestí je nutné komplexní ošetření 

pohybového aparátu. 

      Práce může sloužit jako přehled problematiky terapie rázovou vlnou u diagnózy patní ostruhy. 
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