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ÚVOD
V této práci se věnuji dvěma na první pohled odlišným tématům, která však spolu úzce velmi
souvisí.
Prvním tématem je fylogeneze lidské horní končetiny se zaměřením na ramenní pletenec a
lokomoci s využitím horní končetiny. Velký prostor zde věnuji lopatce, jakožto klíčovému
elementu pro přenos sil mezi trupem a horní končetinou a naopak. Svou pozicí a na sebe se
upínajícími svaly definuje nastavení ramenního pletence a svým tvarem dává předpoklad k určité
individuální výkonnosti svalstva horní končetiny.
Druhým tématem je trupové svalstvo, konkrétně laterální část břišní stěny tvořena m.
transversus abdominis, m. obliquus internus a m. obliquus externus. Lidské tělo nejde brát
izolovaně po částech, ale vždy jako součást celistvého systému. Jmenované břišní svaly přispívají
ke stabilizaci trupu a při pohybech horních končetin svou aktivitou (tzv. feedforward aktivací)
předcházejí samotné svaly ramenního pletence, tedy prvohybatele (primemovery) pohybu horní
končetiny. Hlavní stabilizátory lopatky (m. serratus anterior, m. levator scapulae a m. rhomboideus
major) jsou vývojové deriváty m. obliquus externus. Bez vzájemné spolupráce břišního svalstva a
svalstva ramenního pletence by nebyl možný efektivní pohyb se zapojením horních končetin.
Vis a práce ve visu za horní končetiny vychází z dlouhého fylogenetického vývoje moderního
člověka a morfologie ramenního pletence je k tomuto typu lokomoce evolučně přizpůsobena. Vis
vyžaduje extenzi osového orgánu, neutrální postavení pánevního pletence a způsobuje i drobné
oddálení obratlů od sebe (trakci páteře), což vše dohromady podmiňuje ideální souhru břišních a
zádových svalů a samotná tato vyvážená rovnováha je prevencí vertebrogenních obtíží. Při pohybu
ve visu za horní končetiny se střídá umístění punctum fixum a punctum mobile na horních
končetinách spolu s fází pohybu. Na jedné ruce, která se drží, je umístěno punctum fixum, a
punctum mobile je celé tělo a druhostranná horní končetina. K efektivní lokomoci je však potřeba
mít i další „punctum fixum“ tvořené zpevněným trupem, tedy kvalitní posturu (atitudu), které
plynule reaguje na jednotlivé fáze pohybu.
Považuji za důležité pochopit vedle ontogeneze i fyloembryologické souvislosti lidského pohybu.
Za podstatné považuji funkční a strukturální ovlivnění lidského ramene, a to i kostěných struktur,
vhodnou a dostatečnou pohybovou aktivitou, kde má své místo zcela jistě vic a visová cvičení.
V práci jsem poukázala na důležitost efektivního propojení HK- lopatka- trup.
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V experimentální části této bakalářské práce se věnuji visu statickému, současně za obě
horní končetiny. Pod pojmem statický vis za horní končetiny si můžeme zjednodušeni představit
dva odlišné stavy.
První, uvolněný vis, kdy se jedinec zcela v ramenou vyvěsí za extendované HKK. Tato
uvolněná pozice je výhodná pro trakci v loketním a zejména ramenním kloubu, kdy se protáhne i
kloubní pouzdro a kloubní plochy se od sebe oddálí díky gravitační síle působící kolmo dolů. Ten
samý jev nastává v páteři, kdy se od sebe oddálí obratle. Uvolní se svalové napětí v bedrech a
protáhnou se fascie zad a hrudníku. HKK setrvávají v izometrické kontrakci, ostatní svalstvo je
však relaxované a aktivně nepracuje proti gravitaci.
Druhý způsob visu za extendované HKK je s podstatně větším svalovým zapojením
využívajícím řetězení svalstva. Ramena zde nejsou volně vyvěšena, ale v centrovaném postavení,
lopatky v lehké depresi a abdukci. Lopatka je stabilizována především m. serratus anterior a mm.
rhomboideii. Přes aktivaci m. serratus anterior se zapojí m. obliquus externus a spolu s ním hlouběji
uložené břišní svaly. Zapojí se celé svalové řetězce jdoucí od rukou až na pánev. Symetrickým
zapojením ventrálních a dorsálních svalových skupin (a flexorů a extensorů) se dosáhne neutrálního
postavení pánve a ramenních pletenců, které se narovnají do jedné osy. V experimentální části jsme
se snažili porovnat tyto dva stavy pomocí mnou zvolené metody - statického ultrazvukového (UZ)
snímkování.
V této práci jsem se zaměřila právě na vztah svalstva ramenního pletence, zejména zevních
rotátorů, a laterálního svalstva břišní stěny. V experimentální části jsme pomocí ultrazvuku měřili
předozadní (AP) rozměr vybraných svalů břišní stěny ve 4 pozicích, 2 ve visu a 2 vleže na zádech.
První pozice byla vždy nekorigovaná, v druhé pozici jsme se snažili korekcí a centrací ramenního
pletence dosáhnout většího propojení končetinových a trupových svalů. Měřili jsem 2 kontrolní
skupiny, lezce a ostatní sportovce, a porovnávali, jestli jsou nějakým způsobem odlišné, v
nekorigované i korigované pozici. Cílem měření bylo otestovat tento způsob měření, jeho
vypovídající hodnotu a možnou aplikaci této metody v závislosti na mé konkrétní použité metodice.
Zajímalo nás, zda se sonograficky zjistitelné změny tloušťky svalů břišní stěny mění v závislosti na
použité poloze (vis vs. 4M pozice) a definované korekci konfigurace těla terapeutem.
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SEZNAM ZKRATEK
AC…………………………………………………………………………akromioklavikulární kloub
ADM..…………………………………………………………………..abdominal draw-in maneuver
AP……………………………………………………...……………………………anterioposteriorní
BMI…………………………………………………….…………………………….body mass index
C………………………………………………………...…………………………….cervikální páteř
CNS………………………………………………………………………..centrální nervová soustava
DK…………………………………………………….……………………………….dolní končetina
DKK…………………………………………………………………………………..dolní končetiny
DMO…………………………………………………………………………...dětská mozková obrna
EMG…………………………………………………………………………………elektromyografie
HK…………………………………………………………………………………….horní končetina
HKK…………………………………………………………………………………..horní končetiny
L………………………………………………………………………………………..lumbální páteř
LBP……………………………………………………………………………………..low back pain
m……………………………………………………………………………………………..musculus
MF……………………………………………………………………………………...mm. multifidii
mm…………………………………………………………………………………………….musculi
MVC………………………………………………………………….maximal voluntary contraction
n………………………………………………………………………………………………...nervus
N………………………………………………………………………………………………Newton
nn…………………………………………………………………………………………………nervi
OE………………………………………………………………………..musculus obliquus externus
OI………………………………………………………………………...musculus obliquus externus
PNF……………………………………………………....proprioceptivní neuromuskulární facilitace
RA………………………………………………………………………...musculus rectus abdominis
RHB……………………………………………………………………………………….rehabilitace
SIAP…………………………………………………………………….spina iliaca anterior posterior
SIAS……………………………………………………………………..spina iliaca anterior superior
Th……………………………………………………………………………………..thorakální páteř
TrA…………………………………………………………………..musculus transversus abdominis
UZ……………………………………………………………………………………………ultrazvuk
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PŘEHLED POZNATKŮ
1.1 Pletenec horní končetiny
Pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) je neúplný, horizontálně uložený pás
kostí, který vpředu uzavírá hrudní kost, ale vzadu je otevřený, tvoří ho pouze svaly. Kostěné
segmenty pletence jsou propojeny dvěma synoviálními klouby, pohyblivých spojů je zde ale více.
To zvyšuje pohyblivost a rozsahy končetiny, zároveň se ale velmi navyšují nároky na svalový
korzet pletence.
Celý pletenec je vystavený tahovému i tlakovému zatížení, které ve fyziologických hodnotách
absorbuje. Dolní končetina je adaptována převážně na velké množství tlakové zátěže, zatímco horní
končetina zejména na zatížení tahové. Větší tahová zátěž se přenáší do sternoklavikulárního kloubu,
jehož napjaté pouzdro se stává zdrojem signálů, reflexně aktivujících m. trapezius a m. pectoralis
minor. Tlaková zátěž (náraz) obvykle směřuje do fossa glenoidalis a prostřednictvím vazů fixujících
lopatku je přenášena na první žebra.
U ramenního pletence je důležitá velká mobilita a zároveň co nejlepší stabilita. Na dorzální
straně těla zajišťují stabilitu pouze svaly - dynamické stabilizátory - a jakákoli statická dysbalance
se projeví ve funkci. Rozsahy pohybů ovlivňují regionální a globální anatomické parametry geneticky a raným ontogenetickým vývojem dané tvary kostí, sklon a hloubka glenoidu, rotace a
sklon claviculy, tvar coracoidu a tvar a velikost lopatky. Určitý tvar a nastavení je výhodnější a
může jedince predisponovat k lepší výkonnosti v určitých sportech. Na druhou stranu například
hákovitý tvar akromionu nebo astenický tvar lopatky mohou být příčinou obtíží.
Dylevský dělí mobilitu ramene na primární a sekundární. Primární mobilitou myslí připojení
horní končetiny na osový skelet skloubením claviculy a sterna, což je kloub složený. Skloubení
patří mezi pravé, chová se jako kulovitý kloub s malým rozsahem pohybu umožňujícím drobné
posuny a nachází se v něm intraartikulární disk. Disk pohlcuje drobné nárazy přenášené z claviculy
na sternum, ale v podstatě plní funkci stabilizátoru v kostěném řetězci pletence. Kloubní pouzdro je
tuhé a krátké se zesilujícími vazy. Zepředu a zezadu skloubení zesiluje lig. sternoclaviculare
anterius et posterius, mezi protějšími claviculami je napnuté lig. interclaviculare a s prvním žebrem
claviculu spojuje lig. costoclaviculare.
Sekundární mobilitou je potom rozsah pohybů v glenohumerálním kloubu. Je to kulový kloub
volný, nejpohyblivější v těle. Artikulující plochu humeru a fossy glenoidalis zvětšuje labrum
glenoidale, které je i stabilizátorem skloubení, hlavní roli ve stabilizaci mají ale svaly. Jamka je
menší než hlavice, udržení centrace je proto relativně těžší a častým zraněním je subluxace až
4

luxace. Nachází se zde velké kloubní pouzdro upínající se na lopatce a skládá se v řasy. Pouzdo je
volnější, umožňující pestrou škálu pohybů. Ventrálně přes něj probíhají glenohumerální vazy,
zevnitř je pouzdro vystláno synoviální membránou. Celý komplex zpevňují další vazy – vepředu
lig. coracohumerale, 3 ligamenta glenohumeralia, a nad kloubem lig. coracoacromiale. Největší
burzou je bursa subdeltoidea.
Skapulothorakální kloub není pravým kloubem. Jedná se o pohyblivé skloubení plochy
lopatky s hrudním košem, pohyblivost je zajištěná klouzáním fascií po sobě a dynamicky
stabilizována svaly. Je to jeden z nejvíce kongruentních kloubů v těle. Klouzáním lopatky po
hrudním koši je zajištěna výborná mobilita v mnoha směrech, zahrnující protrakci, retrakci, elevaci,
depresi a rotaci. Konkávní anteriorní strana lopatky klouže po konvexním posterolaterálním
povrchu hrudního koše. Nedostatek kostního uchycení však velmi zvyšuje nároky na svalovou práci
a souhru. Při nedodržení těchto podmínek lopatka snadno přechází do patologických vzorů pohybu
zahrnujících nadměrnou pohyblivost (Peat, 1986, Pink, 1991).
Samotné

přichycení

lopatky

k thoraxu

je

uskutečněno

vazivovými

pruhy

v akromioklavikulárním (AC) kloubu a určitým „podtlakem“ poskytovaným svalovými úpony m.
serratus anterior a m. subscapularis. Tento mechanismus udržuje celou plochu lopatky v blízkosti
thoraxu a umožňuje plynulý klouzavý pohyb během pohybů v glenohumerálním kloubu (Voight,
Brian, Thomson, 2000).
1.1.1 Svalstvo ramenního pletence
Svaly kolem ramenního pletence můžeme dělit na z vývojového hlediska a podle inervace na
svaly spinohumerální a thorakohumerální (Čihák 2011).
Během ontogenetického vývoje se končetinové svaly diferencují v končetinových pupenech vždy
z několika myotomů (Dylevský 2007).
Spinohumerální svaly jsou m. trapezius (inervace n. XI a částečně plexus cervicalis táhne
lopatku mediálně – pars ascendent lopatku elevuje, pars descendent táhne dolů, při fixované lopatce
uklání hlavu a páteř, při oboustranné kontrakci záklon hlavy), m. latissimus dorsi (n. thoracodorsalis
z plexu brachialis, addukce paže, zapažení, humerální pronace), mm. rhomboideus minor a major
(n. dorsalis scapulae z plexus brachialis, táhne lopatku mediálně a kraniálně), m. levator scapulae
(n. dorsalis scapulae z plexus brachialis, elevace lopatky, při fixované lopatce úklon hlavy).
Topograficky patří výše uvedené svaly k zádovým svalům.
Thorakohumerální svaly jsou m. pectoralis major a minor (inervace nn. pectorales z plexu
brachialis, p. major vnitřní rotace, addukce, antefixe paže, při fixované končetině pomocný
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vdechový sval, p. minor táhne rameno kaudálně), m. subclavius (n. subclavius, přitahuje claviculu
k 1. žebru) a m. serratus anterior (n. thoracicus longus, táhne dolní úhel lopatky laterálně, umožňuje
abdukci paže). Tyto svaly patří ke svalům hrudníku.
Svaly vlastní končetiny začínají a upínají se na kostře končetiny. Dělíme je na svaly ramenní
a lopatkové, svaly paže, svaly předloktí a ruky. Tyto svaly jsou inervovány jednotlivými nervy
vycházejícími z infraklavikulární části plexu brachialis a jejich větvemi.
Svaly ramenní a lopatkové jsou m. deltoideus, m. supraspinatus (inervace n. suprascapularis,
upažuje a zevně rotuje paži), m. infraspinatus (n. suprascapularis, supinace a addukce paže), m.
teres minor (n. axillaris, supinace a addukce paže), m. teres major (n. subscapularis, addukce,
extenze, pronace paže), m. subscapularis (n. subscapularis, pronace paže). Úponové části svalů
odstupujících od lopatky a přímo naléhající na vazivové složky kloubního pouzdra se označují jako
rotátorová manžeta. Na zadní straně to jsou m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor,
z přední strany pak m. subscapularis. Je to složitá struktura s cílem zajišťovat co nejlepší postavení
hlavice a glenoidu vůči sobě, aby se za všech okolností zajistila centrace kloubu. M. deltoideus je
povrchový sval inervovaný z n. axillaris provádějící upažení, přední část předpažení a zadní část
svalu zapažení paže.
Svaly paže tvoří přední a zadní skupinu, jež jsou navzájem oddělené vazivovými septy.
Zepředu to jsou flexory, inervovány n. musculocutaneus, provádějící pomocnou flexi v ramenním
kloubu (m. coracobrachialis, krátká hlava m. biceps brachii), a hlavní flexi v kloubu loketním (m.
biceps brachii a m. brachialis). M. biceps brachii má i supinační složku. Zadní skupinu tvoří
extenzory-m. triceps brachii, složený z caput longum (extenze předloktí, addukce a extenze
ramenního kloubu), caput laterale (extenze předloktí) a caput mediale (extenze předloktí). M.
anconeus provádí extenzi předloktí. Oba svaly jsou inervovány z n. radialis. (Grim, Druga, 2001,
2006, Čihák 2011).
1.1.2 Dělení svalstva ramenního pletence
Svalstvo ramenního pletence lze dělit mnoha způsoby a podle vícera kritérií. Uvádím dva
příklady, jak je možno ramenní svalstvo dělit, podle Vélého, podle Jandy a podle Hennemana a
Basmajiana. Vycházejí z poznatků vývojové kineziologie. V závislosti na pohybech horní končetiny
a poloze těla se v daných, zákonitých posloupnostech zapojují jednotlivé svaly ramenního pletence
v koordinované souhře se svalstvem trupu (Vojta, Peter, 1995).
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1.1.2.1

Dělení podle Jandy

Janda rozlišuje z hlediska funkce 3 skupiny svalů.
1. Skupina svalů spojující pletenec s trupem, řadí se sem hlavní fixátory lopatek
2. Skupina svalů spojující pletenec s paží
3. Skupina svalů spojující lopatku s předloktím
1.1.2.2

Dělení podle Véleho

Véle ve svalstvu ramenního pletence rozlišil čtyři dvojice svalů (smyčky), spojující lopatku
s trupem a ovlivňující postavení lopatky a udržení správné pozice hlavice humeru (Vele, 1997).
Tyto smyčky tvoří dynamický závěs lopatky, který stabilizuje lopatku a tím i paži, která se při
pohybu opírá o lopatku v glenohumerálním kloubu, jenž tvoří pevný opěrný bod- punctum fixum.
Tento bod není pevný, ale pohybuje se v závislosti na aktivitě svalových smyček. Na jejich
společné spolupráci závisí koordinace, účinnost i ekonomika prováděného pohybu.
1. Smyčka pro abdukci a addukci lopatky - tvoří ji od páteře mm. rhomboideii na lopatku, od lopatky
m. serratus anterior na hrudník. Svaly dynamicky vyvažují střední polohu lopatky. Při rozdílné
intenzitě zapojení svalů vzniká dysbalance měnící polohu lopatky, která se může zafixovat. Smyčka
má i rotační složku, danou spojením lopatky s klavikulou. Působí při vzpažování propnuté paže. Při
kontrakci m. serratus ant. dojde k elevaci zpevněné a emendované paže nad hlavu. Aktivace mm.
rhomboideii vrací nataženou paži aktivním švihem dolů. Mm. rhomboideii umožňují aktivní
vzepření o hůl nebo na bradlech (ve spolupráci s m. trapezius).
2. Smyčka pro depresi a elevaci lopatky - svaly upínající se na lopatku - od hlavy m. trapezius
superior, od krční páteře m. lektor scapulae, od hrudní páteře m. trapezius inferior. Smyčka se
uplatňuje při nošení břemen na ramenou a v rukou. Při dlouhodobém nošením těžkých břemen
může dojít k jednostrannému přetížení až ke změně konfigurace krční páteře.
3. Smyčka pro depresi a elevaci ramene - od žeber m. pectoralis minor na lopatku, od ní m. trapezius
superior a m. lektor scapulae vedoucí na obratle. M. pectoralis minor posouvá lopatku dopředu, tím
se snižuje processus coracoideus a celý ramenní pletenec - deprese ramene. Pohyb využíváme,
když saháme dopředu nebo jsme v předklonu. M. trapezius superior provádí spolu s lektorem
scapulae elevaci ramene.
4. Smyčka fixující lopatku - od obratlů jde m. trapezius pars transversále na lopatku, od lopatky
k žebrům jde m. serratus anterior. Smyčka tvoří svalový pás fixující lopatku přitlačením na hrudní
koš (spolu s m. latissimus dorsi). Při asymetrickém působení svalů se opět objevují dysbalance a
změna konfigurace pletence (Véle 2012).
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1.1.2.3

Dělení podle Hennemana a Basmajiana

Další možností je klasifikace svalů do 4 funkčních skupin, takzvané„ 4P“ na podkladě EMG
studie Hennemana a Basmajiana (Basmajian, DeLuca, 1985, Kronberg, Nemeth, Brostrom, 1990).
1. Protectors - čtyři hluboké svaly rotátorové manžety (přidává se k nim caput longum m. biceps
brachii). Primární funkcí je zajištění optimální pozice hlavice humeru vůči glenoidu během pohybu.
2. Pivotors - lopatkové svaly pohybující lopatkou po hrudníku. Nejvýznamnější je m. serratus anterior
a jeho vyvážená spolupráce s m. trapezius.
3. Positioners - jednotlivé části m. deltoideus a caput longum m. triceps brachii, zajišťují rychlé
pohyby paže vůči trupu.
4. Power drivers - m. pectoralis major a m. latissimus dorsi, zajišťují zejména silové aktivity paže a
trupu.
Toto pořadí je také fyziologickým timingem pro většinu reflexních i naučených volních pohybů
horní končetiny (Enoka, 1994).
Klíčovou strukturou v udržení stability pletence se (současně se svaly) ukazuje být lopatka, proto se
jí budu věnovat podrobněji.
1.1.3 Lopatka (scapula)
Lopatka je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Je umístěna v mase měkkých struktur zad
v úrovni 2. -7. (8.) žebra. Lopatka je pro svůj typický trojúhelníkovitý tvar a několika mohutným
výběžkům plochou zejména pro začátek (úpon) svalů pletence horní končetiny. Má tři okraje margo superior, inferior a lateralis, které se stýkají v úhlech angulus superior, inferior a lateralis.
Dorsální strana, facies posteriori, je lehce konvexní. Ventrální, k žebrům přivrácená plocha je mírně
konkávní (Čihák, 2011).
Z evolučního hlediska jsou pro stabilizaci lopatky klíčové tři svaly. Jedná se o m. serratus
anterior, m. levator scapulae a m. rhomboideus major. Tyto svaly jsou vývojovými deriváty m.
obliques externus (Dylevský 2007).
Facies posterior je rozdělena zhruba v půlce napříč šikmo vyvýšeným hřebenem- spina
scapulae. Na horní zevní hraně se nachází akromion - nadpažek, na kterém je vpředu mediálně
ploška pro skloubení s claviculou - facies articularis acromii. Oba útvary jsou hmatné a používají se
v antropometrickém měření. Bilaterálně hmatný zevní okraj akromia je měrný bod pro šířku ramen
- distantia biacromialis - a pro délku horní končetiny platí vzdálenost od akromia ke špičce 3. prstu
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(daktylion).

Dalším výběžkem na zevním horním okraji je zobcovitý výběžek, processus

coracoideus, který je také hmatný a je místem připojení svalů a vazů. Přibližně v polovině dorsální
plochy lopatky se nachází hřeben, spina scapulae, rozdělující dorsální plochu lopatky na 2 jámy fossa supraspinata a fossa infraspinata, obě sloužící k úponu stejnojmenných svalů. Mediálnímu
okraji lopatky se budu věnovat dále - je individuálně různě tvarovaný a také slouží jako plocha pro
úpon svalstva. Laterální okraj je ztluštělý, začínají zde svaly.
Facies costalis je mírně vyhloubená, po jejím povrchu zvaném fossa subscapularis se od
mediálního okraje táhnou tři až čtyři lineae musculares, mírně zvýšené zdrsněné čáry pro úpony
svalu. Laterální úhel lopatky je mírně rozšířen v mělkou kloubní jamku oválného tvaru, kraniálně
užší než kaudálně, cavitas glenoidalis (fossa articularis). Pod kloubní jamkou je lopatka zúžena
v krátký krček, lehce odkloněn dorsálně, takže celá jamka je v retroverzi asi 9°. Nad a pod jamkou
jsou drsné vyvýšeniny pro začátky svalů. Tuberculum supraglenoidale (supraarticulare) je místo
začátku dlouhé hlavy m. biceps brachii. Tuberculum infraglenoidale (infraarticulare) pod kaudálním
okrajem lopatky je místem začátku dlouhé hlavy m. triceps brachii (Dylevský 2009, Čihák 2011).
1.1.4 Kinematika lopatky
Pozice lopatky je určována délkou klavikuly, délkou lopatky a dorzoventrálním průměrem
hrudníku ve výšce ramenního pletence. Sama o sobě lopatka vykonává pouze posuvné a otáčivé
pohyby. Posuvné pohyby směřují nahoru do elevace (asi 55°), dolů do deprese (5°), zevně do
abdukce, protrakce (zhruba 10°) nebo k páteři- addukce, retrakce (10°). Rotační pohyby mění pozici
dolního úhlu lopatky a sklon cavitas glenoidalis. Při anteverzi, tedy pohybu dolního úhlu zevně je
rozsah rotace asi 30°, při pohybu k pátěři - retroverzi je rozsah obdobný. Sklon kloubní jamky se při
rotaci může změnit až o 50°. Celkové pohyby lopatky jsou však větší, dány pozicí lopatky ve
svalovém závěsu s pouze omezeným přímým kontaktem na další kostěné komponenty. Závisí také
na nastavení a pohyblivosti akromioklavikulárního a sternoklavikulárního skloubení, a potažmo
tvaru páteře, zakřivení žeber a morfologii celého hrudního regionu (Dylevský 2009, Čihák 2011).
Individuálním rozdílům mezi jednotlivci se věnuji níže.
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1.1.5 Vývoj lopatky
Embryonálně se horní končetiny vyvíjejí dříve než končetiny dolní a ve vývoji vnitřních
struktur končetiny je výrazný proximodistální gradient (Dylevský 2007). V intrauterinním vývoji se
první základ lopatky objevuje koncem 5. týdne vývoje. Jedná se o zahuštění mezenchymu v bazi
rostoucí horní končetiny v základním tvaru budoucí lopatky. Lopatka jako celek má dva původy.
Materiál pro základ budoucího processus coracoideus a claviculy pochází z laterální ploténky
mesodermu stejně jako tělo lopatky a spina scapulae, zatímco mediální okraj lopatky a svaly zde se
upínající (m. levator scapulae, m. serratus anterior, mm. rhomboideii) pochází ze somitů (Valášek,
Theis, Krejčí, Grim, Maina, Huang a Patel, 2010). Základ lopatky chondrifikuje začátkem 6. týdne
(Čihák 2011).

1.1.6 Osifikace lopatky
Lopatka osifikuje chondrogenně (enchodrálně) (Vacek, 2006). Osteoblasty ukládají kostní
matrix na předem vytvořenou a zvápenatělou matrix hyalinní chrupavky, která je současně
odbourávána (Grim, Druga, 2001, 2006). Má několik osifikačních jader, hlavní a vedlejší,
uplatňující se v různých časových obdobích. Osifikace začíná z hlavního osifikačního jádra blízko
columm scapulae koncem 2. fetálního měsíce. Dále je celá řada vedlejších osifikačních center, kde
osifikace probíhá až do konce adolescence, následně centra srůstají. V 1. až 2. roce věku se
uplatňuje jádro v processus coracoideus, v 10. až 12. roce nastupuje aktivita v oblasti subcoracoidu,
současně i pro horní část kloubní jamky. V 16. roce je aktivní konvexní část při hrotu coracoidu.
Další jádra jsou v akromiu (2-3 variabilní jádra mezi 13. a 16. rokem). Mezi 17. až 20. rokem se
může z centra v angulus inferior zvětšovat plocha lopatky z chrupavčitých lemů mediokaudálně
z vícečetných vedlejších osifikačních center uložených při margo medialis, které potom srůstají.
Srůsty samostatných vedlejších osifikací s okolím začínají u jádra subkorakoidního a v horní části
jamky u dívek ve 14. roce, u chlapců až v 17. roce. Jádra v processus coracoideus zanikají v 15.
roce věku, v akromionu po 16. roce. Podkovovitá epifýza dolní části kloubní jamky srůstá kolem
20. roku (Čihák 2011, Krobot 2004).
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Obrázek 1 Schematické zobrazení některých procesů růstu a osifikace na reliéfu novorozenecké lopatky

Schematické zobrazení některých procesů růstu a osifikace na reliéfu novorozenecké lopatky. Tvar
lopatky novorozence je dán prenatálním růstem a enchodrální osifikací z primárního centra
osifikace a dvou fýz (vertebrální a glenoidální), které utvářejí značnou část plochy lopatky- kromě
některých oblastí lopatkového hřebene, akromia a coracoidu. Kolem puberty (15. rok) nastává další
kaudální růst lopatky (fossa infraspinata) z vedlejšího osifikačního centra v angulus inferior.
Posléze mezi 17. až 20. rokem se plocha lopatky dále zvětšuje mediokaudálně růstem z vedlejších
center osifikace (chrupavčitých epifýz) při margo medialis. Zdroj: Krobot A. Variabilita tvaru
lopatky a predikce pohybových poruch ramene, 2004

1.2 Musculi abdominis - svaly břicha
Břišní svaly se vyvinuly z ventrálních částí dermomyotomů, a proto jsou inervovány z rr.
ventrales spinálních nervů. Tyto svaly ztratily původní segmentální úpravu a přestavily se
v rozsáhlé plošné celky, které vytvářejí přední stranu břišní dutiny (Grim, Druga, 2001, 2006).
Svaly dělíme na skupinu ventrální, laterální a dorsální. Ventrální svaly zpevňují přední stranu břišní
dutiny, a jsou to m. rectus abdominis a m. pyramidalis. Laterální svaly jsou tři ploché ve vrstvách
uložené svaly m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis a m. transversus
abdominis. Dorsální svaly jsou spojené s páteří, patří sem hluboku uložený m. quadratus lumborum
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a drobné mm. intertransversarii lumborum odpovídající vrstvě mm. intercostales externi (Čihák,
2011). Břišní svaly se podílejí na formování břišní stěny. Svaly jsou různě prostorově orientovány a
mají odlišný průběh svalových vláken a šlašitých úponů, díky čmuž je dosaženo významného
zpevnění břišní stěny (Dylevský, 2003).
Všechny břišní svaly jsou inervovány ventrálními větvemi 7. - 12. hrudního nervu (nn.
intercostales) a ventrálními větvemi 1. - 3. n. lumbalis (Čihák, 2011).
Břišní svalstvo tvoří funkční propojení mezi hrudníkem a pánví. Břišní svaly jsou v určitém
smyslu antagonisty zádových svalů. Mají značný posturální význam. Hrají významnou roli ve
stabilizaci lumbosakrální páteře a při prevenci low back pain (Hodges a Richardson, 1997). M.
transversus abdominis svou kontrakcí iniciuje aktivitu všech břišních svalů při flexi i při extenzi
hrudníku a při dýchání pracuje v partnerském vztahu s bránicí. Jeho funkce podporuje fixaci
lumbální páteře a podle Kapandjiho tím snižuje zátěž na meziobratlové ploténky. Všechny břišní
svaly pracují v souhře s bránicí a pánevním dnem. Podílejí se na funkci rozsáhlých svalových
řetězců. Systém transverzospinálních svalů je australskými autory (Richardson et al., 2004)
označován jako hluboký stabilizační systém (Véle, 2006). Svou činností břišní svaly také patří
k pomocným výdechovým svalům. Svou kontrakcí pomáhají vytlačovat bránici kraniálně a
přispívat tak k výdechu (Grim, Druga, 2001, 2006).
Bergmark (1989) rozčlenil trupové svalstvo na lokální a globální. Lokální jsou svaly
nepostradatelné pro stabilizaci lumbosakrální části páteře. Jedná se o mm. multifidii, m. transversus
abdominis a m. obliquus internus. Globální svaly jsou potom zodpovědné za většinu pohybů trupu.
Konkrétně se jedná o m. obliquus externus a m. rectus abdominis. Biomechanické studie ukázaly,
že aktivita trupového svalstva je během funkčních aktivit a cvičení vyžadována k udržení stability
páteře (Lee et al., 2013). Termín „abdominal hollowing“ popisuje aktivní snažení v trénování
zapojení m. transversus abdominis. Cílem je posílit aktivitu lokálních svalů a minimalizovat
aktivitu povrchových globálních svalů (Richardson et al., 2004).
1.2.1.1

Ventrální svaly

M. rectus abdominis vytváří podélný dlouhý pás na celé přední břišní stěně od processus
xyphoideus a chrupavčitých konců žeber až k os pubis. Kaudálně se sval zužuje a ztlušťuje (Čihák
2011). Svalové snopce jsou přerušeny zpravidla třemi horizontálně jdoucími šlachovými vložkami.
Sval rozděluje po celé délce linea alba, podélný pruh tuhého vaziva rozšiřující se v kaudální části
svalu. Jde o centrální úponové místo pro další svalové vrstvy břišní stěny. Prolínají se zde
aponeurózy laterálních břišních svalů. Blízko pod polovinou délky svalu je v linea alba jizva
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pupeční. Sval je zavzat do vagina musculi recti abdominis, pochvy přímého svalu břišního. Pochvy
obou stran jsou spojeny v linea alba. Rozlišujeme přední a zadní list. Při fixované pánvi ohýbá páteř
tahem za hrudník, při fixovaném hrudníku mění sklon pánve. Podílí se na břišním lisu a je to
pomocný výdechový sval. Participuje na břišním lisu. Je inervován rr. abdominales nn.
intercostalium Th5-12 a někdy i z L1(Čihák 2011). Při kontrakci se laterální okraje svalu formují do
palpovatelného zakřivení povrchu - linea semilunaris. Linea semilunaris sahá od 9. žeberní
chrupavky k tuberculus pubicum (Hagen- Ansert 2001).
M. pyramidalis napíná linea alba, je inervován z nn. intercostalium Th12 a L1.
1.2.1.2

Laterální svaly

M. obliquus externus abdominis je rozsáhlý plochý sval na povrchu boční břišní stěny, který
vepředu mediálně přechází v plochou šlachu aponeurosis musculi oblili externi. Směr snopců svalu
i aponeurosy je shodný: jdou shora dolů a dopředu. Jednostranná kontrakce otáčí trup na opačnou
stranu a uklání páteř na svou stranu. Oboustranná kontrakce předklání trup a participuje na břišním
lisu. Sval je inervován z nn. intercostalium Th5-12, někdy i L1 (Čihák 2011). Pokračováním OE na
hrudníku jsou mm. intercostales externi. Tento sval je diferencován již u plazů (Dylevský 2007).
M. obliquus internus abdominis tvoří střední vrstvu svalstva břišní stěny. Nemá paralelní
průběh snopců jako m. obl. ext., jeho snopce se od svého začátku vějířovitě rozbíhají dopředu a
mediálně a přechází v silnou úponovou aponeurosu aponeurosis musculi oblili interni. Jednostranná
kontrakce otáčí trup na svou stranu a uklání páteř na svou stranu. Oboustranná kontrakce předklání
trup a podílí se na břišním lisu. Inervace je z nn. intercostalium Th5-12, a z nn. iliohypogastricus,
ilioinquinalis a genitofemoralis (Čihák 2011). Tento sval na hrudníku pokračuje jako mm.
intercostales externi (Dylevský 2007).
M. transversus abdominis tvoří třetí, nejhlubší vrstvu laterálního břišního svalstva. Svalové
snopce mají příčný průběh a podobu pásu kolem břišní dutiny. Mediálně k zadní straně m. rect. abd.
přecházejí do aponeurosis musculi transversi. Při jednostranné kontrakci uklání trup na svou stranu,
při oboustranné kontrakci se změnami napětí břišní stěny podílí na břišním lisu dýchacích pohybů
břišní stěny a „zatahuje břicho“. Přitlačuje břišní útroby. Je inervován z nn. intercostalium Th5-12 a
nn. iliohypogastricus, ilioinquinalis, někdy i genitofemoralis (Čihák 2011). Na hrudníku pokračuje
tento sval jako ne zcela souvislý soubor mm. subcostales (Dylevský 2007).
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1.2.1.3

Dorsální svaly

M. quadratus lumborum je plochý sval tvořící pruh podél páteře na zadní straně břišní. Jeho
průběh je od crista iliaca k 12. žebru. Při jednostranné kontrakci uklání bederní páteř, při
oboustranné kontrakci ji zaklání. Fixuje 12. žebro a tvoří tak oporu pro kontrakci bránice. Inervují
ho n. subcostalis a přímá vlákna z plexus lumbalis (Čihák 2011).
Břišní stěna se běžně dělí do 9 topografických regionů. Tyto oblasti jsou odděleny 2 vertikálními a
2 horizontálními liniemi. Vertikální linie probíhají skrz midinquinální bod (= polovina vzdálenosti
na lig. inquinale mezi spina iliaca anterior superior a symphysis pubica). Horní horizontální linie (=
subkostální rovina) spojuje nejnižší bod okrajů žeber na obou stranách. Spodní horizontální linie (=
intertuberkulární rovina) spojuje tuberkuly na hraně fossa iliaca. Transpylorická rovina je
horizontální linie jdoucí přes pylorus, duodenální junkci, krk pankreatu a hilus ledvin (HagenAnsert et al., 2001).

Obrázek 2 Zobrazení povrchových struktur břišních svalů

Zobrazení povrchových struktur břišních svalů. Topografie ukazující 9 regionů břišní krajiny.
Zdroj: Hagen- Ansert SL et al., Textbook of Diagnostic Ultrasonography. Fifth edition, volume one
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1.3 Principy a mechanismy obecné fylogeneze
V této práci se věnuji fylogenezi horní končetiny a jejími důsledky na tělesnou stavbu a funkci
současného člověka. Pro tuto fylogenezi platí obdobná pravidla jako pro fylogenezi v širším slova
smyslu, tedy následující.
Fylogeneze se řídí evolučními zákony, které jsou obecně platné. Tyto zákony jsou však empiricky
odvozené a spíše popisují proběhlou fylogenezi. Mezi obecně platná pravidla, obvykle s výjimkami
a s platností pro větší skupiny, patří následující:
1. Základním principem fylogeneze je posun od vývojově staršího, homonymního směrem
k diferenciovanému a na určitou funkci specializovanému.
2. Mnohem častější je vznik evolučních novinek než jejich ztráta.
3. Dollův princip ireverzibility - ve vývoji jednou ztracený složitý orgán se neobnoví v původní formě,
zcela ztracené genové komplexy se již neobjeví.
4. Willistonovo pravidlo - u opakujících se homonomních segmentů-končetin je ve výchozím
nastavení velký a nekonstantní počet stejných položek, v průběhu evoluce dochází k heteronomii,
specializaci a snižování a následné stabilizaci počtu.
5. Copeův princip nespecializovaného - předci, ze kterých vznikli velké evolučně úspěšné skupiny,
nemohli být úzce strukturálně nebo ekologicky specializovaní.
6. Deperetův zákon - následující člen evoluční linie je větší než předcházející - tento zákon má však
četné vyjímky - například ostrovní populace, kde dochází evolučně spíše ke zmenšování (Homo
florensis z ostrova Flores), i když i tam je popsáno zvětšování velikosti (galapážské želvy).
7. Jordanovo pravidlo - dva úzce příbuzné druhy či poddruhy nesmí obývat stejný prostor, musí být
rozděleni jakoukoli bariérou (ekologická, potravinová, reprodukční).
8. Gausovo pravidlo - dva druhy s identickými ekologickými požadavky nesmí obývat stejnou niku.
9. Dalším zákonem je zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti konkrétního proběhlého procesu (Flegr,
2005, Štys, 1992).
1.3.1 Kineziologie horní končetiny a její fylogeneze
Horní a dolní končetiny se svou morfologií a původem moc neliší. Vyvinuly se z párových
hrudních a břišních ploutví. Nynější rozdíly ve stavbě a tvaru vyplývají z jejich rozdílné funkce.
(Dylevský 2009). Vývojovým předchůdcem horních končetin byly párové prsní ploutve
primitivních čelistnatců, jejichž motorická funkce byla stabilizace a balance, ne přímo lokomoce.
Jejich vývoj byl úzce spjat s čelistním kloubem, ke kterému byly připojeny. Před 400 miliony let
došlo k změně ekosystému, která radikálně ovlivnila další fylogenezi horních končetin, doposud
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Obrázek 4
3

Schéma postupných změn pozice lopatky na hrudníku synapsidních savců směrem k hominidním
primátům: zleva vačice, uprostřed makak, vpravo současný člověk. Upraveno podle Kummer B.
Das mechanische Problem der Aufrichtung auf die Hinterextremität im Hinblick auf die Evolution
der Bipedie des Menschen,1965. Zdroj: Krobot et al., Poznámky k vývojovým apektům rehabilitace
poruch ramene, 2004
vodní obratlovci začali přesidlovat na pevnou zem. Nejprve byly horní končetiny neproporciální
vzhledem k mohutným dolním končetinám, ale pro dýchání atmosférického kyslíku ve
vysychajících vodách bylo nutné udržet horní část trupu s hlavou dostatečně dlouho nad hladinou.
Nové morfologické změny tedy patrně odstartovaly společné pohybové a dýchací nároky. Evolučně
se tedy za poměrně krátké časové období, přibližně před 370 miliony lety, vyvinulo unikátní volné
napojení pletence přední končetiny k axiálnímu muskuloskeletárnímu systému. Lopatkový pletenec
se osamostatnil od lebky a současně se začala vyvíjet samostatná krční páteř. U obratlovců se
objevila diferenciace zárodečných obalů, vytvořily se dvě linie fylogeneze - jedna vedoucí
k savcům a druhá k dnešnim plazům a ptákům. Největší změnou na lopatce byla změna pozice
scapulocoracoidu, který se přesunul z fylogeneticky primitivní polohy „za lebkou vedle páteře“ více
kaudálně a ventrálně, na boční stranu hrudníku. Tuto ventrolaterální pozici dnes nalezneme u plazů
a ptáků. V jiných vývojových liniích naopak došlo k jiné změně vzájemné konfigurace lopatky a
hrudníku a přední končetina se postupně přesunula z pozice na boku přímo pod tělo. Tato evoluční
inovace zásadně zekonomizovala suchozemskou lokomoci a „antigravitační strategii“ celého
pletence. Živočichům bylo umožněno držet rovnováhu již pouhým opřením o napřímenou
končetinu
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mířící kolmo dolů pod tělem. Na významu u nich začala nabývat svalová koordinace s izometrickou
a excentrickou složkou, která nahradila původní, pouze koncentrický režim práce. Přesun
scapulocoracoidu na ventrální stěnu thoraxu odstartoval kaskádu dalších evolučních změn ve tvaru
a orientaci kloubů, rotaci dlouhých kostí a končetin. Hlavně se ale vybudoval svalový závěs lopatky
(Krobot, Míková, Bastlová 2004a).
1.3.2 Ramenní pletenec u savců
Vyvinulo se zcela unikátní přikloubení přední končetiny na osový skelet. Lopatkový pletenec
placentárních savců má dodnes shodnou stavbu. Lopatka je dominantní, změnila svůj tvar a pozici,
když se opět přesunula na dorzální stranu thoraxu. Prvotní adaptací byl arboreální způsob života,
nejdůležitějším kritériem se stala dynamika pletence. Vyvinuly se volné sférické klouby umožňující
maximální volný pohyb, lopatka je také volně pohyblivá. Je tak umožněn dostatečný rozsah pohybu
a zároveň je při dopadu či doskoku na přední končetinu efektivně absorbována mechanická energie.
Ramenní pletenec se začal vyvíjet značně divergentně od nepohyblivého pletence pánevního.
Mechanická pevnost skloubení humeru s lopatkou byla evolučně ztracena ve prospěch dynamiky.
Funkční stabilita a centrace pletence už nezávisí pouze na vzájemné kongruenci kloubních ploch,
ale zejména na svalových a vazivových strukturách pletence (Krobot et al., 2004a).

Horní končetinu (extremitas libera) můžeme z kinematického hlediska rozdělit na 3 segmenty
(podle Dylevského, 2009).
1. I. Kořenový segment - pletenec horní končetiny - cingulum - spojuje končetinu s osovým skeletem
2. II. Střední segment - humerus - stylopodium a ulna a radius - zeugopodium
3. III. Akrální segment - zápěstí a ruka - autopodium
Lopatka, a tím i celá horní končetina není ve schématu těla obratlovců přímo spojena s osovým
skeletem, její fixace k trupu je realizována vždy především pomocí svalového závěsu (Dylevský,
2007). Fylogeneticky je původně funkcí horní končetiny lokomoce. Tato schopnost se v moderním
vývoji druhu Homo sapiens sapiens upozadila ve prospěch funkce manipulační a uchopovací,
v režimu převážně otevřených kinematických řetězců. Jedná se o vývojově velmi mladou funkci,
prakticky výhradně lidskou. Tato změna nastala při vzpřímení do modelu bipedální lokomoce, se
kterou souvisí ještě mnoho dalších antropometrických změn. Neuromotorická kontrola pletence
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zásadně souvisí s řízením funkce ruky. Celý program je vývojově mladý, často dochází k poruchám.
Klíčovou schopností pro hladký chod je neustálé, dynamicky dle situace se měnící centrované
postavení. Nemluvíme pouze o horní končetině, ale i o správném nastavení a funkčnosti
atlantookcipitálního skloubení, krční páteře, C/Th a Th/L přechodu, postavení lopatek a žeber a
stability těla jako celku (Mayer, Smékal, 2005).
Hlavní funkcí horní končetiny je dnes u dospělých jedinců komunikace - je orgánem
umožňující spojení s okolím i vlastním tělem. Typickým pohybovým projevem po zbytek života je
manipulace, a to i velmi jemná, s opozicí palce, přesná a odstupňovaná podle potřeby. Celý ramenní
pletenec je mimořádně pohyblivý. Ramenní kloub je kloub kulovitý volný a jedná se o
nejpohyblivější kloub v těle. V dospělosti již horní končetina není využívána k lokomoci, tím
pádem není posilováno původní propojení svalových řetězců rozvíjené ontogeneticky v prvním roce
života. To může být spolu s dlouhodobou statickou zátěží v sedu jakožto dominující posturou
příčinou vertebrogenních potíží. Lokomoce přes pletenec ramenní se však objevuje v určitých
sportech, jako je lezení, šplh, kanoistika, různé formy závěsné akrobacie, při plaveckých technikách
kraul a znak (Colwin, 2002) a využívají ji některé fyzioterapeutické koncepty, například Vojtova
nebo Kabatova metoda, obsahující složku kvadrupedální lokomoce. V průběhu lidské ontogeneze
dozrává pohybová soustava kraniokaudálním směrem. Primárně se tak do lokomoce zapojuje
pletenec ramenní, jehož je v prvním roce života užíváno primárně pro lokomoci. Následující
dozrání funkce pánevního pletence a synchronizace funkce obou pletenců tvoří předpoklad pro
vzpřímení a volnou bipedální chůzi. Naposledy je ramenní pletenec zavzat do posturálně lokomoční
funkce při stoji s oporou - v pozici na čtyřech. Ruka se zapojila do vzpřimování tvorbou opory, tím
se i rozvinula a připravila na budoucí úchopovou funkci (Vystrčilová, Kračmar, Novotný, 2006).
Ramenní pletenec však svoji lokomoční funkci neztrácí, je pouze „překryta“ manipulační a
úchopovou funkcí (Vojta, Petters, 1995). Například ekvivalentem Vojtova reflexního plazení je
lezení na stěně. Průběh pohybu při reflexním plazení je typicky lidská lokomoční funkce ramenního
pletence (Kračmar, 2002). Odlišnost lidské lokomoce přes pletenec ramenní od lokomočního vzoru
primátů a opic je, že u primátů je lokomoce uskutečňována v závěsu, zatímco u lidí s pevnou
oporou (Vojta, Petters, 1995).
Obě horní končetiny spolupracují. Dominantní končetina (zpravidla pravá) je vedoucí,
nedominantní zajišťuje a podporuje funkci vedoucí končetiny (u leváků je tomu naopak). Lateralita
se projevuje laterální preferencí a dominancí. Lateralita je nejzřetelnější u rukou, uplatňuje se však i
při funkci nohou, očí, uší, mimiky (Vařeka 2001). Nejedná se pouze o lidskou vlastnost, mnoho
prací dokazuje lateralitu u zvířat, např. u opic, koček, myší, kytovců, ptáků i ryb (McGrew,
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Marchant, 1992). Asymetrie je potřebná a přirozená: bez optimální opěrné funkce stojné končetiny
a zajištění dobré postury (atitudy) není možné vykonání pohybu dominantní končetinou. Stranovým
rozdílům v rámci funkční patologie se věnuje Janda, Krobot nebo Thurzová. Všímání si asymetrií je
nedílnou součástí Vojtovy diagnostiky u centrální koordinační poruchy. Například i orgány v těle
jsou uloženy asymetricky, je chybou považovat každou asymetrii za nutnou patologii vyžadující
terapii (Vařeka 2001).

1.3.3 Zapojení horních končetin v lokomočním vzoru během fylogeneze
Tak jak se proměňovala morfologie horní končetiny působením mnoha endogenních i
exogenních faktorů, přizpůsoboval se i lokomoční vzor. Beneš (1990) dělí lokomoci primátů na
pronográdní a antipronográdní. U pronográdní lokomoce převažuje horizontální pozice trupu. Při
antipronográdní je výrazná či dokonce převažující vertikální pozice trupu, jedná se např. o lidskou
bipedii nebo o bipedii u gibonnů a orangutanů.
Z biomechanického hlediska rozlišujeme u primátů, potažmu u celého řádu Hominoidea 5
základních lokomočních typů. Stromovou kvadrupedii, pozemní kvadrupedii, vertikální lpění a
skákání, stromovou nebo kombinovanou antipronográdní lokomoci a bipedii (Vančata, 2003, str.
86).

1. Primitivní kvadrupedie
je lokomoční vzor charakterizovaný vyvážeností obou párů končetin při pohybu, přední i zadní
končetiny jsou zatěžovány rovnoměrně. Stromová (arboreální) kvadrupedie je pohyb v sagitální
rovině (Richmond et al. 2001). Příkladem je lemur nebo kočkodan, tito kvadrupedi nemají problém
s pohybem po zemi (Geisler 2000).
Generalizovaná kvadrupedie je pohyb pomocí úchopů, zahrnující nejrůznější skákání a šplhání.
Podmínkou je schopnost silového úchopu pro udržení se na větvích. Palec obou končetin je schopen
úchopu, přední končetiny jsou kratší než zadní, ruka má schopnost konvergence a divergence prstů.
Zástupcem je např. lemur kata (Vančata 2003).
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2. Stromová antipronográdní lokomoce
zahrnuje množství brachiace, ručkování, šplhání, bipedie, zavěšování a sezení (Vančata).
Semibrachiaci užívají zvířata s těžší vahou, pohyb na stromech je obtížnější, lokomoce probíhá
ručkováním a zavěšováním se na větve. Semibrachiátoři mají dlouhý ocas jako protiváhu těla, který
plní funkci kormidla a vzduchové brzdy. Při pohybu si také pomáhají dolními končetinami (Geisler
2000). Anatomickými předpoklady pro tento způsob lokomoce je zkrácení a rozšíření hrudníku a
posun lopatky dorzolaterálně. Paže se prodloužily, klouby horních končetin jsou výrazně
pohyblivější, je dobře vyvinutá schopnost primární manipulace. Příkladem je chápán
středoamerický.
Brachiace je užívána povětšinou malými, lehkými živočichy s dlouhými končetinami
vhodnými k ručkování, s hlubším a širším hrudníkem. Ruka má krátký a silný palec a vytažené
prsty, nevhodné k manipulaci, klouby ruky jsou určeny výhradně k zavěšování. Zaniká ocas, který
již není potřeba k udržování rovnováhy. Tělo brachiátorů je vysoce specializované na jeden typ
pohybu a neumožňuje kvadrupedální lokomoci. Zástupcem je gibbon lar. Gibbon využívá pravourikochetální brachiaci (ricochet- odraz), kdy si horní končetinou švihne jako kyvadlem a skočí.
Délku skoku určuje míra flexe na dolních končetinách (Vančata 2003).

Obrázek 5 Ukázka klasické brachiace

Ukázka klasické brachiace - gibon lar. Zdroj: Kračmar et al., Lidská lokomoce přes pletenec
ramenní, 2007
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Obrázek 6 Brachiace v podání moderního člověka

Brachiace v podání moderního člověka. Kinogram pohybu při brachiaci na horizontálním žebříku.
Zdroj: Kračmar et al., Lidská lokomoce přes pletenec ramenní, 2007

3. Pozemní kvadrupedie
je odvozený způsob lokomoce. Předpokládá se, že předky pozemních (terestrických) druhů jsou
druhy stromové (Geisler 2000). Zahrnuje kvadrupedii digitigrádní (opora o dlaňové plochy prstů a
hlavičky metakarpů), palmigrádní (opora o celé dlaňe a prsty) i kvadrupedii plantigrádní. Knucklewalking (kotníkochůze) probíhá v opoře o dorzální plochu středních článků prstů (Richmond 2001).
Jedná se o střídání několika forem pohybu zahrnující šplhání, zavěšování, zhoupnutí, ručkování,
kvadrupedii. Hmotnost je zčásti rozložena na metatarzophalangeální klouby rukou. Zadní končetiny
jsou kratší než přední, trup je skloněn šikmo dopředu. Typickým zástupcem je gorila nížinná. Fist
walking (pěstní chůze) je v opoře o dorzální plochu proximálních článků prstů.
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4. Vertikální lpění a skákání
je pohyb vyskytující se typicky u primátů. Spočívá v lezení a následném přichycení ke kmeni/ větvi
a následný skok na jiný kmen/větev. Užívají je poloopice, komby nebo nártouni (Geisler 2000).
Tyto druhy mají výrazně delší dolní končetiny kvůli odrazům a přistávání (Vančata 2003).
5. Bipedie
je užívána člověkem, ale i gibbony, šimpanzi nebo gorilami, poslední dva jmenovaní nemají při
bipedální lokomoci napřímený trup, ale nakloněný dopředu (Geisler 2000). Kromě člověka nemá
žádný jiný žijící nebo vyhynulý živočich pohybující se na zadních končetinách v lokomoci
napřímenou páteř (Niemitz 2004).

Obrázek 7 Evoluce lokomočního typu primátů.

Evoluce lokomočního typu primátů. Podle Vančata V, 1983. Zdroj: Kračmar B et al., Lidská
lokomoce přes pletenec ramenní, 2007
V průběhu evoluce nastaly nutné morfologické změny pro zkvalitnění funkce ruky.
Přechodem z kvadrupedální lokomoce se ruka uvolnila k manipulaci. Drápy se přetvořily na nehty,
což vedlo ke zvýšení diskriminačního čití z bříšek prstů. Došlo k funkčním změnám flexorových a
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extenzorových skupin. Zvětšila se pohyblivost zápěstí, palce a následně ostatních prstů a proběhl
strukturální vývoj klenby ruky. Došlo k prudkému rozvoji asociačních a abstrakčních oblastí CNS,
související s novou manipulativní funkcí ruky. Vytvořilo se sociální a emoční začlenění senzorické
funkce horní končetiny, nastal rozvoj motorických účelových dovedností a kvalitního zapojení
CNS. Horní končetina začala přecházet od funkcí silových k funkcím koordinačním a
manipulačním. Z horní končetiny se stal komunikační prostředek, jak s vlastním tělem, tak
s okolím. Došlo ke zlepšení sociálního učení. Zkvalitňování funkce CNS nastalo na základě
ofenzivní adaptace - jedinec mění prostředí ke svému prospěchu. Nastává lepší interakce jedince
s podmínkami, ve kterých žije, zlepší se i reprodukční strategie. Mezi důležité mezníky patří také
schopnost časoprostorové reflexe - pochopení a vymezení hranic mezi jedincem a jeho okolím,
schopnost odpoutat se od přítomnosti a obrátit se do minulosti i budoucnosti. Tato schopnost
přicházela postupně, rozvoj můžeme rozdělit do několika fází.
1. fáze - používání nástrojů pouze v přítomném okamžiku, „použiji a zahodím“
2. fáze - přenášení nástrojů - počátky představ o budoucnosti, uvědomění si významu předmětu
v budoucnosti „použiji a možná se to bude hodit i příště“
3. fáze - výroba nástrojů k opakovanému použití, plánování do budoucnosti
4. fáze - abstraktní myšlení - nejvyšší stupeň časoprostorové reflexe

1.3.4 Význam evolučních mechanismů pro funkci horní končetiny
U hominoidů je klavikula dobře vyvinutá, na rozdíl od ostatních savců, kteří ji ztratili. Toto
nastavení umožňuje velkou pohyblivost ramenního pletence. Lopatka je u hominoidů umístěna
dorzolaterálně, což opět zvětšuje rozsahy pohybů v ramenním pletenci, zejména nad hlavu.
Předloktí horní končetiny tvoří dvě samostatné kosti - tím je umožněna pronace a supinace (u
hominoidů je radius kloubně připojen k ruce, u primátů jsou kloubně k ruce připojeny obě
předloketní kosti). Pohyblivost v loketním kloubu a zápěstí umožňuje nastavení ruky do extrémních
poloh. Je umožněna extenze osového orgánu - páteře, která je stabilizovaná a současně stabilní.
Hrudní koš se dorzoventrálně oploští a s tím se změní i mechanika dechové funkce. Velmi vzroste
hybnost všech segmentů horní končetiny i páteře, vzniká strukturální nestabilita, kterou je nutno
korigovat dynamickou svalovou fixací. Uvolněním ruky z kvadrupedální lokomoce se dal prostor
manipulaci v prostoru. Tím se zvýšily nároky na stabilitu centrálního segmentu. Vzrostly i nároky
na kontrolu funkce, objevila se primární lateralizace - přechod do kortikální oblasti dominantní
hemisféry. Horní končetina a zejména ruka získává specializovanou projekci v CNS a korovou
reprezentaci. Senzorické funkce ruky se také neustále zlepšovaly.
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1.4 Primáti
Člověk patří do řádu primátů. Vývoj primátů se datuje od křídového období. Za prvního
přímého přechůdce jsou považováni primitivní insektivoři, následovaní na stromech žijícími
insektivory arborikolními patřících do zvláštní skupiny Scandentia, neboli tany. U tohoto druhu je
zřetelný přechod od hmyzožravců k primátům, nese antomické znaky obou skupin. Vznik tan se
datuje do začátku období třetihor. Dnes jsou přiřazovány spíše k primátům, někdy jsou označovány
jako Subprimates (Remane 1956), jsou jím podobné některé současné poloopice. Řád Primates nese
typické společné znaky. Některé prsty mají ploché nehty (vždy to platí u palců). Uzavřené očnice
jsou obrácené dopředu. Mléčné žlázy se nacházejí na hrudi, a to v jediném páru. Koncový mozek je
mohutně vyvinutý. Celý řád se dělí na dva podřády - Prosimae (poloopice) a Anthropoidea (opice).
Na území Evropy a Severní Ameriky se nejdříve v období starších třetihor (před 45 milióny let)
rozšířily poloopice. Na tomto území se v této epoše nacházely teplé pralesy. Na rozhraní eocénu a
oligocénu nastala změna klimatu, došlo k prudkému ochlazení a paratropické oblasti na severní
polokouli zanikly, primáti odtud mizí. Jejich novým domovem se stala Afrika, hlavně severní,
dostávají se na vyšší úroveň. Jde o nejstarší známé hominidy - rody Apidium, Parapithecus,
Aegyptopithecus, kteří položili základ dalšímu vývoji primátů v Africe. Tyto změny se odehrály
zhruba před 33 milióny let (Čihák 2011).
S vývojem ramenního pletence úzce souvisí vývoj páteře. Například šimpanz má pouze jednu
křivku, kyfotickou. Pro současného člověka je specifická zcela napřímená páteř se dvěma křivkami.
S postupnou vertikalizací a napřímením došlo ke změně morfologie žeber. Hrudní páteř dnešního
dospělého člověka je vždy zanořená pod linií žeber. Současně došlo ke změnám stavby svalového
závěsu lopatky. Přesunuly se úpony svalstva pletence i paže. Periferní úpon svalu se ve fylogenezi
dostává distálněji od osy otáčení. Dobře viditelné to je u m. deltoideus (Jungers 1994). Prodloužila
se působící páka a umožnila zvýšení funkčního rozsahu a rychlosti pohybu, významně zlepšila
koordinaci pohybu. Délka horní končetiny se v hominoidní linii vedoucí k dnešnímu člověku
zkracovala. Zredukovala se i velikost torze humeru, která je u současného člověka ze všech
hominidů nejnižší, pod 16°. K této změně došlo v posledních fázích hominizace, spolu s extenzí
osového orgánu a dorzoventrálním oploštění hrudníku (Ashton, Oxnard, 1994). Plocha lopatky se
zvětšovala, expandovala směrem od kloubu, mediokaudálně, směrem k pánevnímu pletenci. U
druhu Homo navíc i směrem mediálním k hrudní páteři (Roberts 1974). Evolučně nejmladšími
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změnami, které se objevily těsně před Homo sapiens sapiens, jsou prodloužení klavikuly,
prodloužení a zvýraznění acromia a coracoidu a méně kraniální orientace cavitas glenoidalis.
„V posledních fázích hominizace, s úplným napřímením páteře a předozadním oploštěním
hrudníku, se pak některé původně arboreální adaptace ramene staly v jistém smyslu
kontraproduktivní. Jde o detaily muskuloskeletární morfologie, specifické pouze pro Homo sapiens
(sapiens) (Krobot 2004).“

Obrázek 8 Fylogenetická linie opic a rodu Homo

Fylogenetická linie opic a rodu Homo zahrnující posledních 20 miliónů let evoluce zobrazující
fosilní větve. Upraveno ze Sénut 2003. Dle autorova přesvědčení jsou semiterrestriální předci
lidské linie starší, než je zde zobrazeno. Zdroj: Niemitz C. The evolution of the upright posture and
gait- a review and a new synthesis, 2010
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1.4.1 Podřád Anthropoidea
Podřád Anthropoidea má dvě podskupiny, opice Starého světa a opice Nového světa.
1.4.1.1

Ceboidea (Platyrrhina)

Ceboidea (Platyrrhina) se nazývají ploskonosí, vyskytující se v Americe, jsou to tzv. opice
Nového světa. Fenotypově mají širokou nosní přepážku, nemají kostěný zevní zvukovod, ale pouze
kostěný pletenec pro bubínek. Používají jednoduché nástroje, jsou inteligentní a dobře se učí. Na
ruce mají redukovaný palec, ruka umožňuje dokonalé hákovité zavěšení. Disponují bohatou zásobu
zvukových projevů. Vztahy mají monogamní, o mláďata pečuje převážně otec. Opice nového světa
jsou ponejvíce šplhavé, žijící v pralese v korunách stromů a pohybují se pomocí zavěšení za přední
končetiny.
1.4.1.2

Catarrhina

Catarrhina, opice Starého světa, tedy obývající Evropu, Asii a Austrálii, jsou úzkonosí,
s úzkou nosní přepážku. Mají kostěný zevní zvukovod tvořený nálevkovitě stočenou kostí
bubínkovou. Obličej je více podobný lidskému. Mají výrazné špičáky. Částečně jsou všežraví, ale
preferují býložravou stravu. Tlupu tvoří větší počet samic a jeden vůdčí samec, ostatní samci jsou
podřízení. Dcery zůstávají s matkou celý život. Catarrhina se dělí na 4 hlavní čelediCercopithecidae - kočkodanovití, Hylobatidae - gibonovití, Pongidae - lidoopovití neboli
antropoidní opice (šimpanz, orangutan, gorila, někdy je sem řazen gibon) a Hominidae (hominidi)
- vyhynulí předchůdci člověka a současný člověk. Využívají zpravidla kvadrupedální lokomoci,
jsou tedy pronográdní a převážně se pohybují po zemi (Vančata 2003, Čihák 2011).
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1.4.2 Lopatka primátů
Primáti se morfologickým uspořádání ramenního pletence odlišují od ostatních savců. Mezi
znaky typické pro primáty patří vyvinutá klavikula, lopatka s výrazným akromionem a znatelnou
spinou, často ostrý kaudální úhel, dorzálně posunutá pozice lopatky na širokém hrudníku a poměrně
rovný humerus s kulovitou hlavicí (Mollison 1911, Schultz 1930, 1961). Tyto odlišnosti přispívají
k velké mobilitě přední končetiny (Preuschoft 2010). „…Stavba lopatky zrcadlí vzorce distribuce
svalové a gravitační síly a je v souladu (odpovídá) se stabilizací kloubu a funkcí končetiny…“
(Roberts 1974, str. 178/179). Stavba ramen primátů je adaptována na široké spektrum lokomočních
funkcí od užití předních končetin v kvadrupedalismu až k vysoce specializované závěsné lokomoci.
Tvar lopatky úzce koreluje s těmito rozdíly. Dřívější analýzy kostry primátů, zahrnující lopatku,
ukázay,i že kvadrupedální opice jsou méně rozmanité než nekvadrupedi. Dle Younga (2003) je tato
rozdílnost dána vztahem mezi nutností stabilizace a funkčním požadavkem horní končetiny.
Vnitrodruhové odlišnosti tvaru lopatky vysoce korelují se stupněm kvadrupedalismu. Primáti
využívající často závěsný typ lokomoce (opice, chápani) mají v průměru dvakrát více tvarových
variant než kvadrupedi (opice starého světa, kotulové). Tato rozdílnost je patrná již u mláďat a
během ontogeneze se významně nezvětšuje ani nezmenšuje, proto pravděpodobně není dána
postnatálním růstem, neuromuskulární kontrolou ani environmentálními faktory jako struktura
chování nebo složení skupiny. Faktory určující tuto rozdílnost je nejspíše nutno hledat ve variacích
v embryonálních faktorech, které ovlivňují tvar a velikost lopatky nebo epigenetické faktory
spojené

s úpony

svalů.

Především

různorodé

funkční

požadavky

ve

stavbě

ramene

nekvadrupedálních primátů pravděpodobně snižují přísnost výběru stabilizace, z toho plynoucí do
dospělosti zvýšené množství embryonálně vytvořených rozdílů ve tvaru lopatky. U primátů jsou
tedy mezidruhové morfologické odlišnosti ve vzhledu lopatky rozlišovány podle posloupnosti
kontinuálně od výlučně pozemních kvadrupedů (paviáni) až k vysoce adaptovaným na stromy se
zavěšujícím nekvadrupedům (giboni) (Oxnard, 1967, 1977, Ashton 1976). Tyto mezidruhové
odlišnosti odrážejí odlišné využívání ramenního kloubu a celého pletence. Lopatka kvadrupedů,
tedy více “terrestrial monkeys“, funguje převážně v režimu retrakce a posuvného pohybu
omezeném na parasaggitální rovinu. Lopatka nekvadrupedů, „more arboret monkeys“, umožňuje
větší mobilitu a užití přední končetiny nad hlavou v brachiaci, věšení, vertikálním lezení (Shea
1986, Hunt 1991, Larson 1993, 1995). Hlavní roli v utváření tvaru lopatky hraje přední končetina,
ale také tvoří vzor pro vnitrodruhové variace lopatky. Mezidruhová srovnávání charakteru přední
končetiny a trupu ukázalo, že nekvadrupedi se více liší (jsou více proměnliví) než kvadrupedi
(Larson 1998, Young 2003). Další srovnávání dat ukázalo, že mnoho postkraniálních znaků,
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zahrnujících lopatku, vykazuje větší vnitrodruhové odchylky u nekvadrupedů než u kvadrupedů
(Pilbeam 2004). Rozdíly ve specifických odchylkách stavby mezi nekvadrupedálními lidoopi a
kvadrupedálními opicemi našel Young (2004) specificky u lopatky díky vyšší korelaci mezi rysy
lopatek kvadrupedů. Vyšší integrace je často spojována s omezeními ve variacích (Wagner,
Altenberg, 1996), takže rozdíly ve společných odchylkách svědčí o tom, že odlišnosti ve tvaru
lopatky by měly být nižší u kvadrupedů než u nekvadrupedálních. Tyto studie naznačují, že
postcranium (skelet bez lebky) opic užívajících závěsnou lokomoci může vykazovat vyšší
vnitrodruhové variace kvůli snížené funkční integraci.
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Obrázek 9 lopatka kvadrupedálních opic a opic pohybujících se ve visu za HKK

Lopatka typických vyhraněných pozemních kvadrupedů (makak) a stromových zavěšujících se
nekvadrupedů (šimpanz) v dorzálním a ventrálním pohledu. Boční pohled na generalizovanou
lopatku primátů je vpravo. Typická lopatka kvadrupedů je v linii od vertebrální hrany ke glenoidu
protažená a z horního do dolního okraje kratší. Nekvadrupedi mají obrácené uspořádání. Změny se
vyskytují nejen na tvaru lopatky, ale i na velikosti a orientaci spina scapulae, která také rozlišuje
tyto dva extrémy tvaru. Poloha bodů na obou druzích: (1) supraskapulární zářez; (2) angulus
superior scapulae; (3) bod na vertebrální hraně lopatky, kde se sbíhá spina scapulae a vertebrální
okraj; (4) angulus inferior; (5) teres maior fossa; (6) tuberculum infraglenoidale; (7)
spinoglenoidální zářez; (8) úpon mediální části m. trapezius podél spina scapulae; (9) nejvíce
inferiorní bod fossa glenoidalis; (10) nejširší místo fossa glenoidalis (laterální); (11) nejširší místo
fossa glenoidalis (mediální); (12) nejvíce superiorní bod fossa glenoidalis; (13) největší zakřivení
fossa glenoidalis; (14) processus coracoideus; (15) nejdistálnější konec processus coracoideus
(horní); (16) nejdistálnější konec processus coracoideus (dolní); (17) nejdistálnější bod acromionu.
Zdroj: Young NM. Function, ontogeny and canalization of shape variance in the primate scapula,
2006

29

1.4.3 Lokomoce primátů
Lokomoce kvadrupedálních primátů je kinematicky konzistentní, s relativně omezenými
pohyby a lokomoce je užívána na zemi i v korunách stromů (Fleagle 1998). Lopatka je na úzkém
hrudníku umístěna laterálně. Tvar lopatky je symetrický a fossa supraspinata je široká. Silové
zatížení lopatky se koncentruje podél silného kraniálního okraje. Délka lopatky značně koreluje
s délkou kroku kvůli své rotaci, kvadrupedální opice Starého světa mají delší lopatku než
nekvadrupedi (Shmidt et. al., 2002). Klavikula je rezistentní vůči kompresi a její pozice skvěle
umožňuje udržovat vzdálenost mezi hrudním košem a ramenním kloubem. Povrch glenoidu je úzký
a svírá s kraniálním okrajem lopatky 90°. Hlavice humeru je úzká, protáhlá a v nejkraniálnější části
zploštělá. Spina scapulae končí jako prominující akromion (Preuschoft, Hohn, Scherf et al., 2010).

Obrázek 10 udržování rovnovážné pozice ramene u stromových opic

(a) Rameno nacházející se v rovnováze díky retraktorům ramene (dvojité linky). (b) Stejný
mechanický princip má zvedák u auta. Tento způsob kontroly se zdá být preferován u některých
stromových opic Nového světa, jak může být odvozeno z EMG dat Larsona a Sterna (2007). Zdroj:
Preuschoft H Functional Analysis of the Primate Shoulder, 2010
1.4.4 Odlišnosti kvadrupedálních a nekvadrupedálních primátů
Naopak nekvadrupedální, šplhající primáti užívají své přední končetiny méně konzistentně a
pohyby jsou méně omezené, pravděpodobně jako adaptace na komplikovanost pohybu v klenbách
tropického lesa (Erikson 1963, Cant 2001, 2003). Hrudník je širší a dorzoventrálně oploštělý,
30

lopatka orientovaná víc frontálně a je kratší než u kvadrupedů. Je na ní elongovaná a široká fossa
infraspinata, vyčnívající ostrý kaudální úhel a často kostěné zpevnění ve formě hřebenu
probíhajícím podel axilárního okraje. Klavikula je naopak delší (Chan 2007). Kraniální okraj
lopatky je kratší než laterální. Vyšší zatížení lopatky je podél axilárního okraje. Povrch glenoidu je
natočený kraniálně, svírá téměř 90° a laterálním okrajem. Povrch glenoidu i hlavice humeru jsou
symetrické a sférické. Tyto parametry jsou kvůli funkčním nutnostem pohybů primátů šplhajících
ve větvích - zejména častá elevace a abdukce paže obsahující vysoké zatížení přední končetiny.
Rovnováha pletence je labilní a může být narušena jakoukoliv lehkou výchylkou způsobenou silou
směřující laterálním směrem. Na stabilizaci kloubu se proto podílejí adduktory a retraktory ramenem. pectoralis maior et minor, m. latissimus dorsi. Princip je obdobný jako zdvihadlo (hever).
Výsledná síla tlačí lopatku dorzálním směrem. Délka paže a předloktí u stromových opic a lidoopů
dovoluje dostatečné exkurze přední končetiny v kvadrupedální chůzi bez nutnosti dlouhé lopatky,
což je strategie, kterou vyžívají kvadrupedální opice (Larson a Stern, 2007). U šplhu je také důležité
zabránit nadměrnému posunu lopatky ventrálním směrem, proto je velmi vyvinutá kaudální porce
m. trapezius. Lidé potom představují extrémní příklad rozšíření hrudníku a redukci hloubky
hrudního koše - dorzoventrální oploštění spojené s reorientací pozice lopatky (Preuschoft, Hohn,
Scherf et al., 2010).
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Obrázek 11 odlišnosti v morfologii kostí

(a) Hlavice humeru - posteriorní, laterální a kraniální pohled na caput humeri u druhu
Theropithecus (dželada, blízká příbuzná paviánů). Je zde zdůrazněno zúžení a oploštění hlavice
humeru, stejně jako vzdálenost coracoidu a acromionu od kloubu. (b) Kloubní povrchy caput
humeri a facies glenoidalis jednotlivých druhů. Zleva dželada, kotul, nártoun, gibon. (c) Horní
lopatka patří pozemnímu kvadrupedálnímu paviánovi nebo makakovi. Dolní patří ručkujícímu
nekvadrupedovi gibbonovi. Orientace glenohumerálního kloubu je odlišná (modifikováno podle
Larsona 1993). (d) Lopatky patřící zástupcům s odlišnými typy lokomočního chování. Zleva
pozemní dželava, stromový chodící šplhající kotul, lpějící nártoun a zavěšující se gibon (Krause
2008); délky spin scapulae jsou zobrazené ve vztahu k absolutní délce lopatek, u dželady je
definována délkou spiny, zatímco u gibbona je určena délkou axilárního okraje lopatky. Zdroj:
Preuschoft H Functional Analysis of the Primate Shoulder, 2010
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Je pravděpodobné, že hlavní selektivní silou na tvar ramene u striktně kvadrupedálních
primátů je pohybová účinnost, zatímco u nekvadrupedů to je flexibilita použití. Je známo, že vzorce
svalové kontrakce mají vztah k napětí svalu v úponu na kost (Herring & Teng, 2000) a tato napětí
mohou vést k odlišnému růstu v oblastech nejblíže vrcholovému napětí (Carter, 1998, Herring et al.,
2002, Nowlan & Prendergast, 2005). Odlišnosti v odpovědích kosti na napětí mohou hrát roli ve
vytváření odchylek ve tvaru. Konkrétně tři faktory mohou působit na kostní růst a způsobit
výsledné tvarové odchylky. Zaprvé odlišnosti v místě svalového úponu nebo jeho velikosti mohou
ovlivnit umístění nebo sílu vrcholového napětí generovanou během aktivity. Tyto odlišnosti jsou
popsány mezidruhově (Ashton & Oxnard, 1963), informace o vnitrodruhových odchylkách ale
bohužel nejsou dokumentovány. Zadruhé, vzestup v neuromuskulární kontrole během ontogeneze
mohou omezit odlišnosti díky normalizaci napětí do směrů, které jsou považovány za optimální
(Zelditch 2004a). Kdyby to byl tento případ, odchylky na lopatce by se snižovaly v průběhu
ontogeneze a lokalizovaly by se do nejvíce užívaných oblastí. Zatřetí se jedná o faktory spojené
s komplexností prostředí, jež mohou ovlivnit rozdíly v tvarových odchylkách nezávisle na
svalových nebo neuromuskulárních rozdílech. Například pozemní kvadrupedální primáti žijí
v otevřených prostranstvích, zatímco nekvadrupedí primáti obývají uzavřená zalesněná území se
složitou strukturou (Fleagle, 1998). Užití více či méně heterogenních prostředí během ontogeneze
může vyústit v následné odlišnosti v dospělých odchylkách. Je mnoho potencionálních selektivních
faktorů ovlivňující tvar lopatky, dominantní roli však hraje pohyb. Čím více u jednotlivých druhů
kvadrupedalismus mizí jako jediný způsob lokomoce, tak energetická výhodnost už není na prvním
místě jakožto selektivní faktor a je nahrazena dalšími kritérii, jako je účinnost lezení,pohyblivost
paže, předejití smrtelnému riziku, mechanická výhoda. Srovnávání motorických funkcí zahrnujících
lopatku je komplikováno faktem, že různé kategorie mohou být definovány různě. Index
kvadrupedalismu byl odvozen od procenta času stráveného užíváním kvadrupedálního lokomočního
vzoru v prostředí pralesa s hodnotami pocházejících z publikovaných dat (Rose, 1979, Fleagle &
Mittermeier, 1980, Fleagle, 1980, Susman, 1984, Tuttle & Watts, 1985, Cant, 1988, Boinski, 1989,
Hunt, 1991, Gebo, 1992, Doran, 1993, Gebo & Chapman, 1995, Gebo, 1996, Cant 2001, 2003,
Young, 2006). Kvůli nedostatku dat porovnávajících lokomoci u různých ontogenetických stadií je
tento index určený pro dospělé jedince, předpokládá se, že ontogenetické změny v lokomočním
chování jsou minimální. Například šimpanzi, když se pohybují na zemi, využívají lopatku v
kvadrupedální lokomoci, ale tento způsob je pro ně kompromis poměrně neefektivní, což
naznačuje, že některé aspekty selekce „lopatky opic - lezců“ převažují neúčinnost této morfologie
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v kvadrupedální lokomoci. Tedy šimpanz dělá kompromis při kvadrupedálním pohybu, ale stále se
mu více vyplatí mít lopatku uzpůsobenou na pohyb v zavěšení.
Model metodou konečných prvků znázorňující tok kompresivních sil působících na lopatku. (a) 2D
síť konečných prvků na schematickém modelu lopatky. (b) Rozložení zátěže znázorňující situaci při
pozemním kvadrupedismu. (c) Rozložení zátěže připomínající stromové lezení nebo suspensorní
lokomoci (hanuman, šimpanz). Míra kompresivní zátěže je rozlišená barevně. Červená = nulové
zatížení, modrá nebo šedivá = velmi silné kompresivní namáhání. Pro usnadnění srovnání je na
oba typy zatížení použit stejný model, semicirkulární kloubní povrch je zde umístěn na dolním
okraji, na rozdíl od polohy pravého glenoidu. Kraniální směr je na levé straně, kloubní síly působí
zespodu a jejich směr předurčuje distribuci reaktivních sil na horním (= vertebrálním) okraji.

Obrázek 12 zatížení lopatky kvadrupedálních opic a opic pohybujících se ve visu za HKK

(b)Zatížení při pozemní lokomoci je primárně skrze kraniálnější části lopatky, díky výslednici sil
směřující kolmo nahoru z kraniálně orientovaného kloubu. (c) U stromového lezení jsou působící
síly koncentrovány do kaudální části lopatky, následující směrnici sil z glenoidu orientovanou
dozadu. Jako následek této rozdílné distribuce zátěže je u pozemních opic více namáhána kraniální
porce m. serratus anterior, zatímco u stromových opic je aktivnější část kaudální. Zdroj: Preuschoft
H Functional Analysis of the Primate Shoulder, 2010
Dle Younga jsou vnitrodruhové tvarové variace primátů nekvadrupedálních, pohybujících se
v zavěšení, dvojnásobné než u kvadrupedů, a to ve všech stádiích ontogeneze. Nejsou univerzální
vzory týkající se změn variací lopatek během ontogeneze, některé druhy vykazují během vývoje
nárůst rozdílnosti, jiné pokles. Nicméně tvar lopatek primátů se během ontogeneze mění velmi málo
(Young, 2002) což ukazuje, že většina druhově specifického vzhledu lopatky je rozhodnuta během
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embryogeneze a následný růst je z velké části procesem změny velikosti lopatky než jejího tvaru.
Možné působící faktory zahrnují vlastní genetické faktory související s tvarem kostí, odlišnosti
v zevních faktorech jako místo nebo velikost úponů svalů nebo další přidružené epigenetické
faktory účinkující během embryogeneze. Pro primáty užívající pohyb v závěsu hrají důležitější roli
bezpečnostní faktory než efektivita (Pontzer & Wrangham, 2004). Neefektivita může být
tolerována, jestliže tato adaptace pomáhá snižovat risk smrti spojený se spadnutím. Lopatka je
umístěna více frontálně než parasaggitálně. U kvadrupedů vzhledem k jejich způsobu života není
padání tak signifikantní faktor jako u primátů žijících v korunách stromů, proto to dovoluje
selektivním faktorům jako pohybová efektivita dominovat při tvorbě morfologie lopatky. Mohlo by
to naznačovat, že pohybová efektivita hraje velkou roli v potřebě stabilizovat lopatku. Čím více je
lopatka stabilní, tím větší bude pohybová efektivita, avšak na úkor rozsahů pohybů (Young 2006).
1.4.5 Lopatka Australopitecus afaransis a role lezení v lidské evoluci
Australopithecus afarensis je jedna z hlavních forem Australopitéků, nálezy byly objeveny v
Africe. Australopitéci se vyskytovali ve značném časovém rozpětí, od pozdního pliocénu do
pleistocénu, celkově od 6 do 1 milionu let. Mezi A. afarensis patří i známý nález „Lucy“. Hlavní
morfologickou charakteristikou australopitéků je posun ve vývojové linii směrem k dnešnímu
člověku díky vzniku typické bipedální lokomoce (Čihák 2011). Jak bylo popsáno výše, stavba
lopatky je prediktivní pro lokomoční adaptaci primátů. Bylo nalezeno několik zachovalých koster
australopitéka, a to v různých geografických oblastech a různě starých australopitéků. Mnoho rysů
lopatky se významně změnilo během moderní lidské lokomoce, ale zůstalo stálých u lidoopů.
Shody objevené u juvenilních a dospělých fosilních nálezů australopitéků naznačují, že jejich vývoj
probíhal stejně jako u lidoopů. Změny v ostatních skapulárních rysech během vývoje afrických
lidoopů jsou spojeny s posunem v lokomočním chování. Jejich přítomnost u australopitéků
podporuje hypotézu, že jejich lokomoční repertoár zahrnoval značné množství šplhání. Nevíme, jak
vypadala morfologie lopatky posledního společného předka Pan a Homo, takže nevíme, zda si
lopatka australopitéka ponechala lidoopí rysy pocházející od tohoto společného předka, nebo se
vyvinula nezávisle. Analýzy potvrdily dva odlišné tvary lopatek mezi žijícími a vyhynulými
hominoidy. Lopatka afrických opic a do nižší míry i Ponga se liší od druhu Homo vlastnictvím více
kraniálně orientované fossy glenoidalis, což může být adaptací pro efektivnější distribuci tlaku
v kloubním pouzdru během lezení a manipulace s naloženou přední končetinou. Velcí lidoopí
využívající závěsnou lokomoci také vlastní šikmo orientovanou lopatkovou spinu se superioinferně
úzkou fossou infraspinatus a relativně širší fossou supraspinatus. Všichni australopitéci měli více
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kraniálně orientovaný ramenní kloub než moderní lidé. Vývoj u Australopitéků byl podobný jako u
současně žijících afrických opic. Orientace spiny scapulae je hlavní faktor určující tvar dorsální
fossy scapulae. M. infraspinatus je hlavní zapojený sval stabilizující rameno během závěsných
aktivit (Larson, Stern, 1986). Šířka fossa infraspinatus všeobecně vzrůstá ve všech taxách během
ontogeneze, zatímco šíře fossa infraspinata nevykazuje signifikantní vzestup během ontogeneze u
rodů Homo nebo Pongo. Naopak rozměr fossa infraspinata významně vzrůstá během ontogeneze u
rodů Pan a Gorilla. Poměr šířek fossa supraspinata/infraspinata vzrůstá během ontogeneze u rodu
Homo, výrazně se němění u Pongo, ale významně klesá u rodů Pan a Gorilla. Pokles poměru u Pan
a Gorilla relativně zvětšuje šíři fossa infraspinata. Tyto vývojové vzorce dále informují o vztahu
mezi ramenní morfologií a pohybovým chováním. Hominidé žijící v pralese, tedy „stromovým“
způsobem života, vlastní užší fossa infraspinata, na rozdíl od vzhledu u moderních lidí (Young
2002, Larson 1995, Green 2010). Vzrůst šíře fossa infraspinata během ontogeneze u Pan a Gorilla
odpovídá změně v chování, kdy mladší jedinci opouštějí výhradně stromový způsob života a
v dospělosti převažuje pozemní pohyb přes klouby přední končetiny v kvadrupedální lokomoci
(Doran, 1997). Pro stabilizaci ramene v závěsném pohybu v korunách stromů je výhodnější úzká
fossa infraspinata se šikmo posazenou spina scapulae (Larson 1995). Naopak zvětšená fossa
infraspinata dovoluje svalstvu pohyb zeširoka za hlavicí humeru, což může zlepšit celistvost kloubu
když je končetina pravidelně zatížená lokomocí přes klouby přední končetiny. Vývojová trajektorie
ramenního kloubu u Australopitéků se více podobala lidoopům než moderním lidem. Některé rysy
lopatky sledují lokomoční návyky, dokonce i během života jedince. Vzhled většiny zachovalých
lopatek A. afarensis je tedy podobný lidoopům, a posiluje hypotézu, že tito hominidé využívali
strategii chování zahrnující kromě bipedální lokomoce i značné množství pohybu na stromech
(Green, Alemseged, 2012). Podle Niemitze (2010) se „lokomočně nevýhodný“ bipedalismus u
Australopitéka vyvinul spíše jako pozice pro lepší příjem potravy než jako adaptace lokomoce.
Ostatní autoři zdůrazňují, že převzetí vzpřímeného postoje u kvadrupedálních primátů bude v první
řadě znamenat zpomalení a ztrátu hbitosti (Taylor a Rowntree 1973, Lovejoy 1981, Niemitz 2004).
Senu vytvořili hypotézu o 2 liniích lokomoce hominidů, kde předpokládají u australopithéků 2
vývojové linie. První, užívající šplh i bipedalismus, kam by spadal i A. afarensis. Druhá linie by pak
užívala plnou bipedii. Je to ale pouza jedna z hypotéz, africké nálezy jsou extrémně různorodé a
odchylky spíše spadají do vnitrodruhových variací (Senu et al., 2001).
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1.4.6 Hominisace a sapientace
Koncem třetihor se od ostatních vývojových linií odštěpuje a vzniká hominidní větev. Vývoj
vedoucí k člověku se shrnuje pod názvem hominisace. Tento vývoj má několik stupňů vývoje
charakterizovaný třemi rody. První je Ramapithecus, nejstarší společný předchůdce. Druhým je
Australopithecus. Třetím je rod Homo. Rody Australopithecus a Homo patří k Hominidům. Vývoj
druhu Homo probíhal značně dlouho a byl polycentrický, odehrával se v několika oblastech. Forma
Homo sapiens vznikla před 300 tisíci lety, do této doby jsou datovány nálezy lebek s modernějšími
sapientními znaky. Homo sapiens osidloval území Přední Asie a Evropy od doby přibližně před 35
tisíci lety. Původně se vyvíjel v Africe v rámci druhu Homo erectus. Výhodná paleogeografická
situace na blízkém východě během čtvrtohor umožnila nepřetržitou migraci na sever do Evropy a
Asie. V průběhu migrace během posledního glaciálu (doby ledové) docházelo podle G. Bräuera
(Afro-European sapiens hypothesis, 1982, 1984) k procesu „hybridization and replacement model“
(Bräuer, 1984). Částečným křížením došlo k nahrazení neandrtálců populacemi H. sapiens. Ve
stadiu archaického H. sapiens se šířil do Asie i Austrálie, kde vznikly zajímavé izolované populace
- příkladem je teprve v roce 2000 na ostrově Flores objevený Homo florensis. Všechny rasy
dnešního člověka přísluší k jednomu druhu Homo sapiens (Čihák 2011).
1.4.7 Variace a jejich posuzování z hlediska vývoje
„Variace jsou odchylky od stavu nejčastěji se vyskytujícího, označovaného jako norma.“
(Čihák R., Anatomie 1, 2011, str. 66) V určitém rozmezí tzv. variační šíře se variace nacházejí na
svalech a orgánech nebo v jejich vztazích prakticky u každého organismu. Výskyt variací je
vysvětlitelný z hlediska průběhu ontogeneze, kdy se na ní od počátku podílejí vlivy genů, vzájemné
ovlivňování orgánových základů, různé vývojové mechanismy a vlivy přímé i nepřímé z okolí
orgánových základů. „Průběh ontogeneze je přitom jistou formou rekapitulace tvarových změn,
jimiž druh prošel za vývoje fylogenetického, vzhledem ke skutečnosti, že sekvence vývojových
mechanismů realizujících vývojové kroky zárodku je založena na zděděné sekvenci geneticky
zakódovaných morfogenetických procesů se sekundárními změnami pro daný druh typickými, které
se postupně uplatňují v průběhu vývoje nového jedince toho kterého živočišného druhu.“ (Čihák R.,
Anatomie 1, 2011, str. 66). Tyto vývojové děje jsou značně složité, výsledný stav ontogenetického
vývoje tedy nemusí být vždy shodný - vznikají variace. Variace zpravidla neovlivňují normální
funkci orgánů a chod organismu. Větší odchylky, již s dopadem na fungování organismu, jsou
anomálie.
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Variace je možno podle jejich genetických vlastností rozdělovat na dvě skupiny.
1. variace somatické, nejsou dědičné, podkladem jsou drobné změny epigenetických mechanismů a
projevují se jako typické drobné odchylky stavby těla nebo dílčích orgánů.
2. variace geneticky podmíněné, zakódované v genomu organismu a tedy dědičné, mají charakter
mutací. Tento druh variací byl nejspíše základem variační šíře, ve které pak hlavní roli v dalším
fylogenetickém vývoje hrál přirozený výběr.
Při posuzování v průběhu ontogeneze mohou mít variace charakter zpožděného vývoje nebo
jeho zastavení na nižším stupni. Opačná možnost je charakter dalšího kroku po typické linii vývoje
orgánu. Variace s charakterem nižšího stupně vývoje ukazují nejvíce také z hlediska fylogeneze
stav z vývojové minulosti člověka. Říká se jim variace regresivní nebo atavismy (z lat. favus,
předek). U člověka se jedná například o os centrale carpi nebo výskyt svalů známých jen u nižších
savců. Mnohé variace ale naopak ukazují, že fylogenetický vývoj člověka není ukončen, ale stále
probíhá. Takovéto variace nesou označení progresivní, čili evoluční variace. Řadíme sem třeba
osamostatňování některých svalů nebo další redukce posledních žeber. Některé variace nemají
regresivní ani progresivní charakter a jsou způsobeny drobnými odchylkami od typického chodu
ontogeneze. Nazývají se variace oscilační. Jedná se např. o variabilní pozici a velikost šlachy a
svalového bříška m. palmaris longus na předloktí. Sval vzniká podélným štěpením z hlouběji
uloženého svalu a množství a místo odštěpu je variabilní (Čihák 2011).
1.4.8 Wolffův transformační zákon (1892)
Je teorie pocházející od německého anatoma a chirurga Juliuse Wolffa (1836- 1902). Spočívá
v tom, že kosti u zdravého člověka/ zvířete se adaptují na přesně ten typ zátěže, který je na ně
kladen. V důsledku funkčních nároků dojde v kosti k přestavbě vnitřní architektoniky a druhotně ke
změně zevního tvaru kosti. Remodelace se uplatňuje nejdříve ve změnách vnitřní architektury
trabakul, následují sekundární změny v kortikální části, která se ztlustí. Zákon funguje i obráceně při poklesu zatížení kosti dojde ke slábnutí kosti, která nedostává potřebné zatížení, stimulující
osteoblasty pro remodelaci kostní tkáně. Například u jednostranných sportů, kde je signifikantně
vyšší zátěž na jednu horní končetinu (tenis), je na hrací straně pevnější struktura kosti a jiný profil
kosti podle pohybu, trámce kosti jsou orientovány jinak podle převažujícího směru zatížení (Günter
Regling, Wolff’s law and Connective Tissue Regulation, 1993, Frost, HM (1994). "Wolff's Law and
bone's structural adaptations to mechanical usage: an overview for clinicians". The Angle
Orthodontist 64 (3): 175–188).
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1.4.9 Davisův zákon (1867)

Je to obdoba Wolffova zákona platící pro měkké tkáně. Henry Gassett Davis (1807- 1896)
byl americký ortoped a chirurg. Dle Davise platí, že „Vazy, nebo jakékoliv měkké tkáně je- li na ně
vyvíjen nepřetržitě i mírný stupeň stresu (napětí), se prodlouží přidáním nového materiálu. Naopak
když jsou vazy (měkké tkáně) nepřetržitě v uvolněném stavu, tak se pozvolna zkracují, jak je
nadbytečný materiál odstraňován, dokud nedosáhnou stejného vztahu ke kostním strukturám, ve
kterém byly před zkrácením. Příroda nikdy neplýtvá časem a materiálem v udržování svalu nebo
vazu v původní délce, když je vzdálenost mezi začátkem a úponem nepřetržitě zkracována." (Davis
H. G., Conservative Surgery, 1867)
Příkladem uplatnění Davisova zákona v praxi je kmen Twa žijící v Ugandě. Lidé kmene Twa
jsou lovci a sběrači, kteří celý život lezou na stromy. Tito lezci mají neuvěřitelnou mobilitu kotníku
do dorziflexe - dosáhnou téměř 45° k holeni, což je flexibilita shodná s divoce žijícími šimpanzi.
Většina lidí má přitom pohyblivost do dorzální flexe pouze 15°- 20°. Tato adaptace jim dovoluje
dostat jejich těžiště blíže ke kmeni stromu, což činí šplhání značně jednodušším. Tento kmen byl
zkoumán například skupinou vědců z Darthmountské univerzity (Venkataraman, Kraft, Dominy,
Dartmount College, 2012). Konstatovali, že m. gastrocnemius příslušníků kmene Twa obsahuje
neobvykle dlouhá vlákna. Nepůsobí zde genetický vliv, porovnávaly se kmeny ze stejné oblasti,
které však po stromech nelezou, a nález byl normální. Adaptace tedy není dána genetikou, ale
adaptací během života. Ovlivnění m. gastrocnemius vnějším prostředím je dobře známý - ke
zkrácení svalu dochází například u žen nosících dlouhodobě obuv s vysokým podpatkem. Tato
možnost adaptace během života ukazuje, že naše dnešní chodidlo není překážkou efektivního
šplhání po stromech (Venkataraman et al., 2012).
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Obrázek 13 porovnání dorzální flexe nohou při šplhu kmene Twa a šimpanzů

Maximální dorzální flexe v kotníku během chůze a lezení. Pro západní moderní společnost jsou
hodnoty dorziflexe během chůze 15°-20° a mikrotraumata svalových filament se objevují v úhlu 44°
(přerušovaná horizontální čára) ±10,9° (červeně stínovaná plocha). Lidé kmenu Twa (černé body
- 7 participantů) dosahují během vertikálního lezení maximální dortiflexe 34,4°- 47° (foto George
H. Perry). Průměrná maximální dorzální flexe divoce žijících šimpanzů (foto Jeremy DeSilva) je
kolem 45,5° (vyplněný čtverec) ±7,1°. Zdroj: Venkataraman Tree climbing and human evolution,
2012
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1.4.10 Pauwelsův zákon
Pauwels vytvořil pracovní hypotézu týkající se aktivity buněk zapojených v remodelaci nebo
resorpci kostní tkáně. V určitém místě kosti musí působící stresor - tlak dosáhnout určité hodnoty.
V místech s nadlimitním působením se kosti remodelují a v místech s nedostatečnou stimulací se
kostní hmota resorbuje. Pauwels tuto hranici nazval „limiting value“, která je shodná s „target
value“. Reakce buněk takto neprobíhá do nekonečné hodnoty zatížení, proto Pauwels (1965, 1973)
očekává kostní destrukci na místech, kde napětí dosáhne příliš vysokých hodnot. V této souvislosti
zvažuje tzv. „allowable limit“(Günter Regling, Wolff’s law and Connective Tissue Regulation,
1993).

1.5 Role lopatky
1.5.1 Role lopatky v rehabilitaci poranění ramene
Role lopatky ve funkci a nastavení horní končetiny se dostalo do popředí zájmu v průběhu
posledních několika desítek let, kdy se zvýšilo povědomí o rameni a okolních strukturách. Pro
lopatku je důležitá stabilita skapulothorakálního skloubení, které závisí na okolní muskulatuře.
Lopatkové svaly musí dynamicky přizpůsobovat polohu glenoidu, aby se neustále zajistila efektivní
glenohumerální pohyblivost. Jestliže jsou tyto svaly slabé nebo dysfunkční, fyziologické umístění
lopatky a její biomechanika se lehce změní, avšak s velkými následky pro stabilitu a stabilizaci
celého ramenního pletence a efektivitu pohybu. Tento stav je také predispozicí pro poranění
ramene, ať už z chronického přetížení nebo pramenící z akutní instability.

1.5.2 Skapulohumerální rytmus
Skapulohumerální rytmus je poměr rotace lopatky vzhledem k elevaci humeru. Když jsou
svaly slabé nebo vyčerpané, rytmus je dysfunkční. Příčin je mnoho, mohou to být mikrotraumata
svalů, kloubního pouzdra nebo vazivové tkáně, vedoucí k impingement syndromu. Únava ramene
přímo ovlivňuje pohyb lopatky a rytmus pohybu. Vyčerpání má za následek destabilizaci lopatky
nebo kompenzační zvětšení rotace zejména v polovině rozsahu elevace paže. Během všech pohybů,
zejména však v pohybech zahrnujících více než 90° flexi nebo abdukci, je nanejvýš důležité, aby
svaly stabilizující lopatku byly dostatečně silné a s dobrou souhrou mezisvalovou i intramuskulární.
Pozměněný skapulohumerální rytmus se často vyskytuje u pacientů s multidirektoriální nestabilitou
ramene, kteří mají také zároveň zvětšenou protrakci lopatky, migraci hlavice humeru
z centrovaného postavení v jamce a povolené kloubní pouzdro (Ogston 2007, Illyés 2006).
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Normální skapulohumerální rytmus je dle McClura (2009): „lopatka je stabilní s minimálním
pohybem během iniciálních 30°- 60° humerothorakální elevace, potom plynule a souvisle rotuje
směrem nahoru během elevace a plynule a souvisle rotuje směrem dolů během klesání humeru.
Nejsou přítomny známky odstávání.“
Optimální pozice lopatky umožňující ideální zapojení svalů je v retrakci a lehké zevní rotaci.
Retrakce lopatky je nutná a nedílná součást skapulohumerálního rytmu a spojuje pohyb v rameni a
jeho funkce. Retrahovaná lopatka se potom chová jako stabilní baze pro začátky svalů rotátorové
manžety (Kibler, 2010).
1.5.2.1

Role lopatky v lidském pohybu

Lopatka má tři hlavní role v zabezpečení hladkého koordinovaného pohybu v ramením
pletenci. Tyto role jsou propojeny s udržováním fyziologického vztahu v glenohumerálním kloubu
a poskytováním stabilní základny pro zapojení svalstva.
1. Udržuje dynamickou stabilitu a kontrolovanou hybnost v glenohumerálním kloubu. Lopatka musí
zůstat jako stabilní základna a opora pro glenohumerální funkce, musí se tedy pohybovat
koordinovaně s humerem, aby se zajistil plný rozsah hybnosti. Pro fyziologické nastavení a průběh
pohybu je nutné udržovat správné biomechanické vztahy v tomto regionu, správný vztah napětí a
délky svalů pro efektivní kontrakci svalů rotátorové manžety a zatlačování hlavice humeru do fossa
glenoidalis. Během hodů a vrhů ve fázi, kde paže začne akcelerovat, se lopatka dostává do
protrakce a klouže laterálně a posléze anteriorní po hrudníku, aby „udržela krok“ s humerem a
zajistila neutrální pozici pro jeho správnou funkci. Tento pohyb je kontrolován excentrickou
kontrakcí stabilizátorů lopatky na její mediální straně, zejména mm. rhomboideii a m. trapezius pars
transversalis. Tím se také ulehčuje ztráta brzdných sil objevujících se v následující fázi pohybu.
V normální abdukci se lopatka laterálně v prvních 30°- 50° abdukce, jestliže pohyb pokračuje, tak
obloukovitě rotuje kolem dané osy do zhruba 65° (údaje se liší, dle některých autorů do 75° nebo až
do 90°), zatímco rameno dosahuje plné elevace. Tento pohyb probíhá v poměru 2 : 1, kdy 2 je pro
glenohumerální abdukci a 1 pro skapulothorakální rotaci. Rotace spojena s elevací je vyžadována
kvůli náklonu akromionu nahoru, což snižuje pravděpodobnost vzniku impingementu a kompresi
coracohumerálního prostoru.
2. Lopatka je plocha pro upnutí svalů. Svaly stabilizující lopatku se upínají na mediální hranu a
zároveň kontrolují její pozici. Stabilizace probíhá hlavně synergistickými kokontrakcemi a aktivitou
„force couples“, svalových dvojic, kontrolujících pohyb a pozici kloubu nebo části těla. Hlavní
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funkcí těchto dvojic je poskytnutí maximální kongruence mezi fossou glenoidalis a hlavicí humeru
a zajištění dynamické glenohumerální stability. Spárované dvojice tvoří m. trapezius pars ascendent
et descendent a mm. rhomboideii spolu s m. serratus anterior stabilizující lopatku. M. trapezius pars
descendent a m. serratus anterior spolu s mm. rhomboideii provádějí elevaci akromionu. Svaly
upínající se na laterální hranu lopatky odpovídají za motorickou aktivitu glenohumerálního
skloubení. Svaly rotátorové manžety se upínají na celý povrch lopatky a jsou nejefektivnější, když
se paže nachází v 70° - 100° abdukci. Kibler popisuje svaly pracující v tomto režimu jako
„compressor cuff“, čili tlačící hlavici humeru do kloubní jamky.
3. Lopatka funguje jako spojnice přenosu kinematické energie z proximální do distální části horní
končetiny. Čím je pozice ramene centrovanější, tím je lepší přenos energie a fungování. Lopatka je
extrémně důležitá komponenta v přenosu velkých sil a kinematické energie z hlavních zdrojů síly dolních končetin a trupu - a jejich doručení do paží a rukou. Za předpokladu, že je lopatka stabilní a
kontrolovaná plocha, platí, že celá paže pak rotuje jednotně okolo stabilních bodů zajišťovaných
skapulothorakálním a glenohumerálním kloubem (Voight et al., 2000).
1.5.3 Patomechanika
Většina abnormální mechaniky a poranění z přetížení u ramenního pletence je způsobena
drobnými změnami ve fungování svalových stabilizátorů lopatky. Další možností je přímé svalové
mikrotrauma nebo makrotrauma. Správné zapojení a timing svalů je také inhibován bolestmi
kloubu. Svalová slabost skapulothorakálních svalů potencionálně vede k abnormální pozici lopatky,
odlišnému skapulohumerálnímu rytmu a ten vede k celkové dysfunkci ramene (Kamkar, Irrang,
Whitney, 1993).
Nejčastěji oslabenými svaly jsou dolní fixátory lopatky - m. serratus anterior, mm.
rhomboideii, střední a dolní m. trapezius (Pink, Perry, 1996, Janda, 1988, Hammer, 1999).
Nejvíce zranění ramene vzniká při sportování, když je pohyb prováděn abnormálně biomechanicky
a svalová stabilizace není ideální (Kibler, 1998). Následkem těchto dysfunkcí je abnormální pozice
lopatky, která omezuje funkce ramene a predisponuje k jeho poraněním. Nestabilita lopatky se
vyskytuje u 68% lézí rotátorové manžety a u 100% glenohumerálních nestabilit. (Warner, Micheli
et al., 1992, Kibler, 1998).
Byly zkoumány vlivy fyzického vyčerpání svalů na stabilitu lopatky. Thomson a Mitchell
(2000) studovali schopnost svalstva stabilizovat lopatky po vyčerpávajícím cvičení PNF. Únava
svalů dána fyzickou zátěží dovolí lopatce během aktivity sklouznout více laterálně. Carpenter et al.
(1998) a Voight et al. (1996) zkoumali efekt cvičení a svalového vyčerpání na propriocepci
43

v oblasti ramen. Obě skupiny nalezly významný pokles v kloubní kinestezii, kdy měli pacienti
detekovat pasivní pohyby v kloubu po vyčerpávajícím cvičení. Stanovili hypotézu, že pokles ve
vnímání polohy lopatky jako výsledek vyčerpání muskulatury ramenního pletence může kolidovat
s normální koordinací a stabilitou kloubu, a tudíž zhoršit funkce pletence (Carpenter et al., 1998,
Voight et al., 1996).

1.5.4 Hodnocení funkcí lopatky
Ke zhodnocení se lopatka pozoruje staticky a dynamicky ve vztahu k roli v celém
kinematickém řetězci. U statického pozorování si všímáme „scapular winging“ odstávání lopatky,
asymetrií, deformit, atrofií, hypertrofií, edému, citlivosti, krepitací, barvy, teploty. Pátráme také po
případné izometrické kontrakci stabilizátorů lopatky. V dynamickém hodnocení necháme pacienta
pomalu provést elevaci a flexi paží, plný pohyb nahoru i dolů, celkem 3x - 5x. U zdravého ramene
očekáváme plynulý, hladký, kontrolovaný pohyb v obou fázích. Dyskineza je často viditelná pouze
během připažování paže nebo v excentrické fázi pohybu. Dále hodnotíme, zda se neobjevuje
nadměrné klouzání lopatky laterálně a jak se liší obě strany, protože tento posun vídáme u
postiženého ramene (Pink, Jobe, 1991).
Kibler (1998) popsal provokační manévr k hodnocení svalové síly. Pacient má uloženo
izometricky tlačit lopatku do retrakce a držet tuto pozici 15 - 20 sekund. Slabost stabilizátorů
lopatky se projeví jako pálivá bolest objevující se za méně než 15 sekund. Další možností je LSS
test - the less time- consuming test. Měří se vzdálenost mediální hrany lopatky od páteře, a to
v přesně definovaných pozicích a ve stejných fixních bodech. Porovnávají se obě lopatky, na
postižené straně jsou vzdálenosti vyšší. Pozice jsou 3.
1. pozice odpočinková, paže svěšeny volně podél těla
2. ruce v bok, palce směřují dozadu- v této pozici je humerus asi v 45°abdukci
3. 90° elevace paže s maximální vnitřní rotací (palec směřuje k podlaze)
Rozdíl 1 cm je dle Kiblera klinicky významný, ale v přítomnosti patologie je rozdíl běžně i 3
cm (Kibler 1998). Dle Odoma (2001) a Gibsona (1995) však tato metoda postrádá spolehlivost. U
sportovců asymetrie nemusí naznačovat dysfunkci (Koslow 2003). Navíc lineární měření ve
statické pozici nezachytí 3D vzor pohybu, který lopatka provádí během dynamické aktivity. Warner
et al. (1992) zaznamenali, že abnormality pohybu lopatky u pacientů s instabilitou a impingemet
syndromem jsou více zřejmé během dynamického vyšetření než během statického testování.
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1.5.5 Skapulární dyskineze
„Dys“ je v překladu změna a „kinesis“ je pohyb, tento termín tedy odkazuje na dysfunkční
pohyb lopatky. Abnormální ozice a pohyb lopatky je celkově nazýván „scapular winging“,
„scapular dyskinesia“ a více vhodně „scapular dyskinesis“. Winging je prominence mediální hrany
lopatky, až papula alata. Tento stav je nejvíce typický pro obrnu n. thoracicus longus, ale často je
zapříčiněný pouze slabostí svalů. Jedná se o dobře viditelnou abnormalitu, která je však těžko
objektivně hodnotitelná. Skapulární dyskineze podle přísné definice vyjadřuje výskyt ztráty volního
pohybu. Nicméně z pohybů lopatky mohu být pouze translace lopatky (elevace/deprese a
retrakce/protrakce) vykonávány volně, zatímco rotace je přirozeně doplňují. Z tohoto důvodu
termín „dyskineze“ není vždy při popisování abnormálního pohybu lopatky vhodný. Dle Warnera
(1992) je skapulární dyskineze soubor viditelných změn v pozici a pohybu lopatky, které se objeví
jako výsledek změn při aktivaci svalů stabilizujících lopatku (Kibler 2003, McClure 2009),
poškození n. thoracicus longus, n. dorsalis scapulae nebo přídavných krčních nervů, nebo zkrácení
m. pectoralis minor (Borstad 2005). Termín skapulární dyskineze označuje přítomnost jedné nebo
více následujících abnormalit pohybu:
Dysrytmie je předčasná nebo nadměrná elevace či protrakce, neplynulý nebo trhaný pohyb
během elevace paže nebo jejího pokládání, nebo rychlá rotace směrem dolů během pokládání paže.
„Winging“ je posteriorní přemístění mediální hrany a/nebo inferiorního úhlu pryč z thoraxu,
lopatky křídlovitě odstávají (McClure 2009).
Skapulární dyskineze byla identifikována experty (Kibler 2006) jako:
1. abnormální statická pozice lopatky a/nebo dynamický pohyb lopatky charakterizovaný prominencí
mediálního okraje
2. prominence a/nebo předčasná skapulární elevace během elevace paže
3. překotná dolů směřující rotace během vracení paže do klidové polohy
Avšak statická pozice a dynamický pohyb jsou dvě odlišné entity, takže při popisu statického
vzhledu lopatky a případné asymetrie se má užívat termín „pozměněná klidová pozice lopatky“
spíše než „skapulární dyskineza“. Dyskineze je spíše nespecifická odpověď na bolestivé podmínky
v rameni než specifická odpověď na určitou glenohumerální patologii. Faktorů způsobujících
dyskinezi je mnoho, proximálních (svalová slabost, poranění nervů) i distálních (poranění AC
kloubu, léze labra, poranění rotátorové manžety). Dyskineze může pozměnit roli lopatky ve
skapulohumerálním rytmu (Kibler 2009, Kibler 1998). V nedávné době začala být věnována
pozornost vztahu dyskineze k bolestem krku a ramen. Zvýšená zakřívení C a Th páteře a shrbená
postura ovlivňují orientaci lopatky, svalovou sílu a rozsah pohybů v rameni (Kebaets, Finley 2003,
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Kibler, 2003). Ke změnám v kinematice lopatky potencionálně přispívá několik faktorů (Ludewig,
2009) - bolest, tuhost měkkých tkání, svalové silové dysbalance, svalová únava, přechod C/Th
páteře, tvar Th páteře a pozice hrudníku. Je nejasné, jestli jsou změny objevující se v kinematice
lopatky kompenzační nebo naopak přispívají k patologii krku a ramen. Bolest samotná však může
přispět ke vzniku pozměněného chování a funkcí axioskapulárních svalů (Falla et al., 2007). Při
stížnostech pacienta na bolesti krční páteře nebo ramen je nutné vždy vyšetřit, zdali se nejedná o
dyskinezi. Lopatka figuruje jako „most“ mezi C páteří a rameny, a to funkčně i anatomicky (Cools
et al., 2013).
Uhl, Kibler a Gecewich (2009) popisují 3 typy dyskineze a skapulární asymetrie dle závažnosti.
Dále se definuje typ IV, který nespadá do kategorizace patologických dyskinezí a

popisuje

symetrický pohyb lopatek.
1. Typ I je charakterizovaný prominencí dolního mediálního úhlu a je spojený s nadměrným
anteriorním náklonem lopatky, obecně spojovaný s patologií labra
2. Typ II je definovaný prominencí celého mediálního okraje lopatky a je spojen s nadměrnou vnitřní
rotací lopatky, také je spojovaný s patologiemi labra
3. Typ III je charakterizovaný prominencí horního okraje lopatky a je spojen s nadměrným posunem
lopatky nahoru, souvisí s impingement syndromem a a lézemi rotátorové manžety
4. Typ IV je charakterizovaný jako norma pozice lopatky, bez přítomnosti asymetrie a není
pozorováno prominence mediální nebo kraniální hrany lopatky.
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Obrázek 14 typy skapulární dyskineze

Ukázka jednotlivých typů skapulární dyskineze. (A) Prominující dolní mediální úhel lopatky,
klasifikovaný jako Typ I. (B) Prominuje celá mediální hrana, klasifikováno jako typ II. (C)
Nadměrný superiorní posun horní mediální hrany lopatky, typ III. (D) Normální a symetrický pohyb
lopatky, typ IV. Zdroj: Uhl Evaluation of clinical assessment methods for scapular dyskinesis, 2009
Správné posouzení a zhodnocení pohybů lopatky je však obtížné kvůli mase měkkých tkání,
ve kterých je lopatka zavěšena, a kvůli komplexním 3D pohybům, které v rameni vykonává
(McClure 2009). Pouhá přítomnost asymetrie by neměla být považována za skapulární dyskinezi.
Objektivní kinematické analýzy často prokážou asymetrie v bilaterálních pohybech u člověka
(Oyama, Meyers 2008, Lintner, Levy et al. 1996). U sportovců praktikujících jednostranný sport se
asymetrie jednoznačně předpokládá, a klinicky nemusejí mít žádné potíže. Vždy jde o funkčnost
pohybu. Určitá fyziologická asymetrie může být přítomná a nejedná se o patologii (Uhl, Kibler,
2009).
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Dyskineze není spojená se specifickou diagnózou nebo konkrétním onemocněním ramene,
ani se o žádnou diagnózu nejedná. Jde o stav klinicky porovnatelný například s patelofemorální
malpozicí u kolene (Witvrouw, Bellemans, Lysens et al., 2001) nebo se sulcus sign u ramene
(Ogston, Ludewig, 2007). Může přetrvávat u asympromatických jedinců, ale většinou se na ni
přichází u klinického vyšetření pacientů s bolestmi ramene.

1.5.6 Léčba
Léčba skapulární dyskineze je zcela konzervativně řešitelná. Při správně vedené terapii se
výsledky objeví za 4 - 6 týdnů. Avšak léčba je úspěšná pouze tehdy, je- li rameno anatomicky
v pořádku. Musí být důkladně vyšetřeno, zdali problém netkví v organických příčinách, jako
zlomeniny kostí, postižení nervů nebo mikro či makrotraumata svalů. Stavy jako léze labra,
syndrom rotátorové manžety nebo celková instabilita mohou napřed vyžadovat operativní řešení,
než se v rehabilitaci zaměříme na dyskinezi. Naprostá většina dyskinéz je nicméně způsobena
svalovou slabostí a inflexibilitou a je dobře zvládnutelná rehabilitací. V terapii ramene se klasicky
postupuje od uzavřených kinematických řetězců. Nejprve se užívají uzavřené řetězce bez váhy těla
(opora ve stoji o stěnu), potom se přidává závaží a nakonec se přidávají cviky s plnou vahou těla.
Vhodná jsou veslařská cvičení, která posilují retraktory lopatky a zadní část rotátorové manžety
(Burkhart et al., 2003). Rehabilitace speciálně dyskineze má začínat proximálně a končit distálně.
Cílem je zlepšit skapulární kontrolu a dosáhnout optimální pozice pro funkce lopatky - náklon
posteriorně, zevní rotace a lehká elevace. Proximální kontroly středové (core) stability, jež vede ke
kontrole trojdimenzionálního pohybu lopatky, je dosaženo skrze integrovanou rehabilitaci, kde jsou
během rehabilitace lopatky a ramene užívány velké svalové skupiny dolních končetin a trupu
(Kibler 2008). Flexe kyčlí a trupu facilituje protrakci lopatky, zatímco jejich extenze facilituje u
lopatky retrakci. Hlavní funkce m. serratus anterior je zevní rotace lopatky, dolní část m. trapezius
potom stabilizuje požadovanou pozici lopatky. V terapii je nutné se zaměřit na reedukaci těchto
svalů jakožto dynamických stabilizátorů lopatky. Maximální síla rotátorové manžety je dosažena se
stabilizovanou, retrahovanou lopatkou. Dalším obecným principem u této terapie je postup od
izometrických svalových kontrakcí k dynamickým, se zaměřením na posílení dolního trapézu a
serratus anterior a naopak minimalizace zapojení horní porce trapézu (Kibler, Sciascia, 2010).
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1.5.7 SICK scapula
Akronym SICK odkazuje na klinický obraz tohoto syndromu - Scapular malposition, Inferior
medial border prominence, Coracoid pain and malposition, and dysKinesis of scapular movement.
Tedy malpozice lopatky, prominence dolního mediálního úhlu, malpozice a bolest coracoidu a
skapulární dyskineze. Jedná se o extrémní formu skapulární dyskineze. Typickou známkou SICK
scapuly je asymetrické umístění lopatky dominantní horní končetiny, což se většinou projeví
nestejnou výškou ramen. Rameno postižené strany je níže. Tento stav je pozorovatelný ve statické
pozici, kdy je lopatka v extrémní protrakci a anteriorním náklonu. Během dynamické aktivity se
projeví změny ve svalové aktivitě, které zapříčiní pozměněnou kinematiku lopatky. Pacient s tímto
syndromem má tedy viditelně pokleslé rameno na postižené straně v porovnání s kontralaterální
stranou. To je způsobeno protrakcí lopatky dopředu, což opticky činí rameno nižším. Pacienti se
SICK syndromem si subjektivně stěžují na bolest na přední straně ramene, na zadní straně lopatky,
na proximální zadní straně paže nebo na kombinaci jmenovaných (Burkhart, Craig, Kibler, 2003).
SICK scapula se objevuje spolu s bolestí v oblasti coracoidu kvůli malpozici coracoidu, která
vytváří dyskinezi. Díky tvaru thoraxu sklonu lopatky anteriorně, do protrakce a do abdukce, má
tendenci sjíždět „nahoru a přes“ okraj hrudníku, lopatka se pak opticky zdá inferiorně posunutá
(Lukasiewitz et al. 1999, McClure 2001). M. pectoralis minor je na postižené straně v neustálé
kontrakci dané posunem coracoidu, na který se upíná inferiorně, a jeho posunem laterálně z osy, a
úpon pectoralisu minor se stává velmi citlivým. Velmi citlivým se stává i úpon krátké hlavy m.
biceps brachii. Toto svalové napětí zhoršuje malpozici lopatky, snižuje hranu acromionu a snižuje
schopnost plné flexe paže směrem dopředu. Výsledkem jsou symptomy podobné impingement
syndromu, zapříčiněné anterioinferní angulací akromionu způsobenou protrakcí lopatky U pacintů
se SICK scapulou bývá bolestivý nález na postižené straně v úponové části m. levator scapulae,
daný neustálou trakcí svalu kvůli patologické pozici lopatky.

Tento stav doprovází bolest a

spasmus svalu. Vzácně se můžou klinicky objevit příznaky syndromu horní hrudní apertury nebo
kořenové dráždění. V rámci SICK scapuly se tyto symptomy vyvinou posunem klavikuly vzhledem
k horní části hrudní stěny, konkrétně k prvnímu žebru. Jak se posouvá lopatka, laterální část
klavikuly padá anterioinferiorně, z toho plyne zúžení subklavikulárního hrudního prostoru. Toto
omezení může zasáhnout brachiální plexus, který prochází tímto místem, a způsobit klinické
příznaky syndromu horní hrudní apertury (Burkhart, Craig, 2003).
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Obrázek 15 SICK syndrom

(A) profesionální pravoruký baseballový nadhazovač se SICK syndromem v posteriorním pohledu.
(B) pohled zepředu, je viditelná inferiornější pozice laterální části klavikuly zaviněná protrakcí
lopatky. Zdroj: Burkhart Current Concepts: The disabled throwing shoulder: spektrum of patology
part III: The SICK scapula, scapular dyskinesis, the kinetic chain, and rehabilitation, 2003

Potíže se netýkají pouze oblasti kolem lopatky, narušeny jsou celé kinematické řetězce.
Z lopatkových svalů je nejvýznamnější oslabení m. infraspinatus a m. teres minor, což jsou svaly
provádějící zevní rotaci. Pacienti se SICK syndromem mají problém se zevní rotací proti odporu a
práce se zvednutými horními končetinami nad hlavu je pro ně velmi obtížná. Často je přítomná
50

neflexibilita dolní bederní páteře. Pacienti mají také problém se stojem na jedné, nedominantní
končetině, kde se u nich objevuje pozitivní Trendelenburgův příznak. U některých pacientů je také
asymetricky omezená vnitřní rotace v kyčelním kloubu na nedominantní dolní končetině. Tyto
změny v kinematických řetězcích a stabilizaci kořenových kloubů jsou obzvláště významné u
pacientů s rameny se sníženou silově-funkční rezervou a jejichž kostní stavba je závislá na
správném nastavení těla a svalových kontrakcích kontrolujících nadměrné kloubní posuny (Kibler
2001,1998).

Obrázek 16 malpozice lopatky při SICK syndromu

Úponová bolest m. levator scapulae zapříčiněna SICK lopatkou. jak jde lopatka do abdukce a
protrakce, úpon levátoru v horním mediálním úhlu lopatky se stává nadmíru napnutým a vytváří
bolestivou tendinopatii vtéto oblasti. Zdroj: Burkhart Current Concepts: The disabled throwing
shoulder: spektrum of patology part III: The SICK scapula, scapular dyskinesis, the kinetic chain,
and rehabilitation, 2003
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Obrázek 17 SICK syndrom lopatky

(A) Elitní hráčka tenisu se SICK pravou lopatkou. (B) Závažnost stavu je ještě lépe viditelná při
zvýraznění okrajů lopatky. Zdroj: Burkhart Current Concepts: The disabled throwing shoulder:
spektrum of patology part III: The SICK scapula, scapular dyskinesis, the kinetic chain, and
rehabilitation, 2003
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1.5.8 Léčba
Terapie tohoto syndromu je opět konzervativní, kompletní návrat pozice lopatky a tvarové
symetrie většinou zabere 3 měsíce. První se povětšinou upraví anteriorní náklon, poté translace
laterálním směrem a abdukční komponenta, čili návrat kontroly pohybu lopatky do protrakce, až
jako poslední, nejobtížněji řešitelná. V rehabilitaci se nevěnujeme pouze lopatce, nýbrž celým
kinematickým řetězců. Lopatku chceme zavzít do fyziologických kinematických řetězců a obnovit
její funkci jakožto přenos sil z dolních končetin a trupu na končetiny horní (Kibler, Livingston,
2001). Zařazujeme cviky zahrnující extenzi trupu a retrakci lopatky a rotaci trupu. Facilitujeme
aktivitu dolní části m. trapezius. Opět se začíná od uzavřených kinematických řetězců a spíše
izometrických cviků a postupuje se k řetězcům otevřeným s dynamickými pohyby. Cvičení
v uzavřených řetězcích obnovuje správnou funkci a pohyb je ke tkáním šetrnější, nevyvíjí se na ně
takový tlak, jako je tomu např. při odhodových cvičeních, takže se s ním začíná v akutních fázích.
Je potřeba získat fyziologický vzorec integrace trup - lopatka - paže, uvědomit si zapojení do
řetězce. Postupuje se od proximálních segmentů k distálním (Mc Mullen 2000, Kibler 1998).
Snažíme se o koordinovanou aktivitu v silových dvojicích, zapojení všech komponent spíše než o
izolovanou aktivitu jednotlivých svalů. V terapii se postupuje od lehčích cviků k těžším, paže ve
vertikální poloze podél těla je nepoměrně menší páka než diagonální vzory s dlouhým ramenem
páky (Burkhart, Craig, Morgan, Kibler, 2003).
Dyskineze a syndrom SICK scapula jsou často spojovány se sporty typu „overhead
activities“. Konkrétně například baseball, volejbal, atletické vrhy a hody, tenis nebo squash. U
těchto aktivit je převážně jednostranné zatížení dominantní horní končetiny a vysoké nároky na
perfektní stabilizaci glenohumerálního kloubu nutnou k dosažení optimálního výkonu. Při odhodu
působí na rameno extrémní síly a na nestabilním rameni vzniká snadno poranění. v žádném případě
to ale neznamená, že se syndrom SICK scapuly vyskytuje pouze u sportovců, právě naopak,
nejčastější příčinou je svalová slabost. Určitou predispozicí pro vznik těchto stavů jsou i nevhodné
anatomické tvary a poměry, zejména kostěná struktura lopatky nebo nevhodný, hákovitý tvar
korakoidu. Vlivu tvaru lopatky na ramenní funkce a na výkonnost se v práci věnuji níže Této
problematice se v českém prostředí důkladně věnuje A. Krobot.
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1.5.9 Přístupy v terapii
V moderní rehabilitaci se používá reflexní přístup k terapii, tedy reflexní stimulace nebo
facilitace vývojových motorických vzorů. V České republice byl nejznámějším představitelem
Václav Vojta, který vypracoval celý vlastní (Vojtův) princip reflexní lokomoce, který se
s úspěchem používá a koresponduje s některými poznatky z kmenového vývoje člověka a
obratlovců (Vojta, Petters 1995). Vojta spojil znalosti o neurofyziologii pohybu a svou dlouholetou
práci s dětmi s poruchami motorického vývoje, hlavně dětí s DMO. U nich si všiml společných rysů
pohybové patologie, a to poruchy vytvářet koordinovanou svalovou funkcí punctum fixum vůči
gravitaci. Popsal také svalové synkineze a pohybové synergie, kterými se orientujeme
v trojrozměrném prostoru v gravitačním poli. Jedním z předchůdců aplikace vývojového principu
v terapii je dr. Fay, jenž v roce 1946 zveřejnil koncept „neuromuskulární reflexní terapie“. V terapii
poruch motoriky doporučil vycházet z „hrubých motorických stereotypů“ (hold mode), shodných
s počátky fylogeneze suchozemských obratlovců. Jedná se však o velmi široký, nekonkrétní pojem.
Indikace reflexní terapie je obsáhlá, efekt závisí na konkrétní diagnóze, ale i zručnosti terapeuta.
V poslední době došlo k rozvoji oboru vývojová (evoluční) biologie a pod ní spadající srovnávací
morfologie. Na konci 19. století se morfologie obratlovců studovala pouze z fosilních nálezů.
Změna nastala, když Ernest Haeckel zpozoroval fyloembryologické souvislosti vývoje, když v roce
1866 zveřejnil svou koncepci rekapitulace. Haeckel si uvědomil, že ontogeneze je do jisté míry
opakováním fylogeneze (Krobot, Míková, Bastlová 2004). Haeckel jako první užil tyto termíny,
ještě před ním však J. F. Meckel a Karl von Baer zformulovali prvotní princip rekapitulace: „Vývoj
jedince sleduje stejnou zákonitost jako vývoj celých živočišných sérií. Vyšší živočich prochází ve
svém vývoji stadii, která leží pod ním.“ (Čihák, 1978) Embryologie následně během 20. století
přinesla nové poznatky o morfogenezi tkání a struktur a jejich genetické a negenetické determinaci.
Koncepce fylogeneze jako evoluce ontogenezí není všemi uznávaná (Gould 1985), mnoho poznatků
cytomolekulárních experimentů konzistentních s paleomorfologickými nálezy ji však potvrzuje jako
správnou (Mayer 1997, Kardong 2002). K obrovskému pokroku v této problematice přispěly
poznatky molekulární genetiky, nového oboru, jehož přístup umožňuje korelovat poznatky
komparativní a experimentální morfologie.
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1.5.10 Lidské rameno jako evolučně mladý útvar
Mezi častou patologii týkající se ramene patří tendopatie m. biceps brachii. Z evolučního
hlediska v nedávné době došlo k přesunu úponové šlachy m. biceps brachii, který spolu se sníženou
torzí humeru a značnou variační šíří „bicipitálního žlábku“ v populaci vytvořil z tohoto místa „locus
minoris resistentiae“. K podobným vývojovým změnám u ostatních svalů pletence také docházelo a
stále dochází. „Vývojová nestálost se projevuje zejména značnou variační šíří mnoha detailů
svalové makro a mikro morfologie. Ale i zapojení svalů ve funkčních synergiích s axiální
muskulaturou (Krobot, 2004).“ Nicméně adaptace na bipedální posturu a uspořádání svalového
závěsu lopatky ponechalo rámcové arboreální rysy. Evoluce bipedie a její trvání je oproti arboreální
fázi zanedbatelná. Nejméně riziková poloha šlachy m. biceps brachii je v addukci a elevaci paže,
což je pozice odpovídající brachiaci. Naopak velmi stresovou pozicí je vnitřní rotace spojena
s addukcí. Můžeme polemizovat, že dnešní rameno, svým uspořádáním evolučně velmi mladé, je
poměrně nestabilní a náchylné k poranění. Ke změnám organismů nedochází přímočaře, ale
náhodným mechanismem přírodního výběru. Konkrétní morfologické adaptace jsou buď neutrální,
nebo pozitivní či negativní. Výhodné se v dalším vývoji fixují a upevňují. Vždy existuje značná
variabilita. Variační šíře je velká a není zafixován pouze „jeden správný“ motorický program
(Krobot 2004).
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Obrázek 18 pozice šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii

Demonstrace čtyř modelových situací: vzájemné pozice lopatky a humeru aspektem mechanického
stresu šlachy caput longum m. biceps brachii. optimální kombinace zevní rotace a elevace
(abdukce) paže a nejvíce riziková kombinace addukce s vnitřně rotovanou paží. Upraveno podle
Jobe CH. H. M.: Gross anatomy of the shoulder. In Rockwood et al., The shoulder, 2nd ed. 1998.
Zdroj: Krobot et al., Poznámky k vývojovým aspektům rehabilitace poruch ramene, 2004

1.5.11 Tvarová variabilita lopatky
U onemocnění ramene se objevuje souvislost mezi konkrétními rysy morfologie ramenního
pletence a individuální pohybovou výkonností. U nevýkonnějších jedinců se objevuje zároveň
„astenický“ tvar lopatek a relativní nižší výkonnost zevních rotátorů paže. Tyto znaky se často
vyskytují u pacientů s recidivujícími muskuloskeletálními poruchami ramene.
Několik dalších znaků upozorňuje na potenciální nižší výkonnost pletence a nižší
koordinačně-silovou funkční rezervu. Jsou to konstituční rysy tvaru lopatky a jejích částí,
individuální u každého jedince, lišící se mezi mužem a ženou. Jedná se o méně klenutý až oploštělý
hrudník, který je více rozšířen frontálně než sagitálně, a oploštělou hrudní kyfózu či dokonce
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lordotickou křivku Th páteře. Dalším znakem je méně robustní reliéf lopatky, která je nižší
(kraniokaudální délka), než je průměr, a s rovným či lehce konkávním mediálním okrajem. Čím je
mediální hrana konkávnější a stavba lopatky gracilnější, tím se předpokládají horší silové funkce,
zejména do zevní rotace, a nižší koordinačně-silová rezerva pletence, a tedy vyšší pravděpodobnost
recidivujících zranění. Také lopatkový hřeben bývá štíhlý a rovný, protažený daleko laterálně a
zakončený útlým acromionem. Při detailnějším vyšetření ramene se nachází zvýšená kloubní
pohyblivost.
V klinické praxi se lopatce věnuje minimální pozornost, i když je tvarová variabilita lopatky
dobře známá. Morfologií lopatky se detailněji zabývali již v 19. století slavní anatomové Wallmann,
Luschke či Gruber. První systematické somatometrické vyšetření pak publikoval Paul Broca.
Krobot provedl semiklinickou studii zabývající se vztahem mezi individuální morfologií lopatek a
kvalitou funkce lopatkových svalů. Prováděl somatometrii lopatky při fyzikálním a radiologickém
vyšetření se speciální projekcí na lopatku a dynamometricky objektivizoval funkci zevně rotačních
svalů ramenního pletence. Cílem bylo strukturovat a kategorizovat variační šíři lopatek a potvrdit či
vyloučit pozorované funkčně-tvarové souvislosti mezi individuálním tvarem lopatky a funkcí
lopatkového svalstva. Měření proběhlo v letech 1998 - 2002. Celkem bylo vyšetřeno 368 dospělých
osob tvořících 2 soubory, první zdravý a druhý s pacienty, kde proběhla rehabilitace pro benigními
muskuloskeletárními problémy ramene. Antropometricky se měřila délka a výška lopatky a
lopatkový index (poměr výšky lopatky k její délce). Dynamometrií se testova labilaterálně
maximální silová výkonnost. Na radiologickém zobrazení se hodnotila výška fossa infraspinata,
délka spina scapulae, spinoskapulární úhel (úhel mezi liniemi výšky fossa infraspinata a délky spina
scapulae) a index fossa infraspinata (procentuální poměr výšky fossa infraspinata k délce spina
scapulae). Dále se hodnotil tvar mediálního okraje, konkrétně tvar margo medialis a angulus
inferior scapulae (Krobot 2004). Krobot vytvořil jednotlivé kategorie tvaru lopatky, které se odlišují
od antropologické klasifikace (Hrdlička 1942). „Vycházeli jsme spíše ze zákonitostí fylogenetického
a ontogenetického vývoje i postnatálních procesů růstu a osifikace jednotlivých částí lidské lopatky.
Jednotlivé tvarové kategorie v určitém smyslu reprezentují jednotlivá stadia postnatálního vývoje a
růstu lidské lopatky." (Krobot 200b4)
Výsledky se zpracovávaly statisticky, analýza rozptylu, korelační a regresní analýza
prokázaly normální rozložení hodnocených parametrů. Míra individuální variability se ukázala jako
značná.
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V měření jednotlivých rozměrů lopatky byla nejcitlivější indikátor testované pohybové
funkce výška lopatky, respektive kraniokaudální rozměr fossa infraspinata. V dynamometrickém
vyšetření byli jednoznačně lepší muži, ženy dosahovaly nadprůměrných výsledků pouze tehdy,
pokud celková konfigurace jejich lopatek vykazovala mužské rysy. Otevřenější dolní úhel lopatky a
prodloužená výška vede ke zvětšení fossa infraspinata, takže může dojít k nárůstu délky zde se
upínajících svalů a ke zvětšení jejich anatomického průřezu (Krobot 2004b). Naměřené výsledky
tuto spekulaci podporují. Hodnota sledovaného dolního úhlu lopatky na rtg - v průměru 90° - se
považuje za specifický znak pro lidskou lopatku (Roberts 1974). Individuální tvar lopatky na rtg
vykazoval silnou lineární závislost k výsledkům dynamometrie.
Následně Krobot provedl funkční kategorizaci tvarových variací lopatky. Hodnotícími kritérii
byly reliéf fossa infraspinata na rtg snímku, popis charakteristik lopatky (zejména výška lopatky a
lopatkový index) a výsledek dynamometrie. Z výsledků korelační analýzy vyjadřující vztah tvaru
lopatky a výsledek dynamometrie vyplynulo, že nejdůležitějším parametrem je kraniokaudální
rozměr - výška lopatky. Z naměřených hodnot jasně vyplynula lineární závislost mezi individuální
maximální silou zevně rotačních svalů a rostoucími hodnotami výšky fossa infraspinata.
Nadprůměrných výkonů byli schopni pouze muži s výškou lopatky 15 cm a vyšší. Výška lopatky
vykazuje značný pohlavní dimorfismus, u indexu lopatky jsou pohlavní rozdíly nevýznamné. Nikdo
z testovaných s indexem pod 70% nebyl schopen kvalitnějších silových výkonů (max. 8 N). Naopak
probandi s indexem nad 100% měli v dynamometrii výsledky dvojnásobné, 16 N a více (Krobot,
2004b).
Porucha funkce svalu může být zásadním faktorem při vzniku bolestivých syndromů ramene.
Porucha může být způsobena parézou nebo chybným funkčním zapojením svalu (Herberts,
Kadefors, Hogfors, Sigholm 1984). Může být porušena síla, timing svalu, intramuskulární
koordinace nebo jakýkoliv jiný funkční parametr svalu. Velmi důležitá je kvalitní rekruitace
motorických jednotek, tzn. realizovat pohyb přesně maximální silou či frekvencí. Dalším
parametrem je odolnost svalu vůči únavě. EMG studie prokázaly existenci abnormálně zvýšené
iritability v lopatkových svalech, tzv. „malých motorických jednotek s nízkým prahem dráždivosti“,
vznikající při nepřiměřeně dlouhé izometrické kontrakci. Toto se vyskytuje i u dlouhodobého
statického profesního přetížení. Jedná se o tzv. Popelčinu hypotézu (Cinderella hypothesis- Hägg,
1991). V tomto stavu jsou dlouhodobě zapojeny malé funkční jednotky svalu bez oddechu, jako u
Popelky (Herberts, Kadefors, Hogfors, Sigholm 1984, HaHansson, Belaman, Propst, Lewis, 1992).
Svaly pletence jsou potom v trvalém zvýšeném (reflexním) napětí a jsou náchylné k funkčnímu
přetížení a ohroženy patologiemi.
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Krobotova studie potvrdila existenci morfologické variability tvaru lidské lopatky. Potvrdil se
předpokládaný vývojový trend v manifestaci individuální morfologie.
1. Na individuální variabilitě lopatky se podílí pouze několik morfologických rysů na lopatce. Jde o
fylogeneticky mladé útvary, které se utvářely až nedávno a mají evoluční souvislost s rozšiřováním
fossa infraspinata. Pro výkon v zevní rotaci je rozhodující plocha fossa infraspinata - s ní koreluje
funkční průřez m. infraspinatus, nejdůležitějšího zevního rotátoru.
2. Konkrétní manifestace tvarových odchylek jednotlivců mají charakter morfogenetických
(epigenetických) odchylek, jsou tedy nedědičné a jsou ve variační šíři lidského fenotypu lopatky.
3. Jednotlivé fenotypy lopatek jednotlivců jde seřadit do vývojové řady korelující s procesy růstu a
osifikace v oblastech okrajových chrupavčitých lemů, tedy vedlejších osifikačních center v margo
medialis a angulus inferior osifikujících v pozdní adolescenci až časné dospělosti. Čím delší je
mediální obvod fossa infraspinata. tím je větší plocha pro úpon nejdůležitějšího synergisty pro
zevní rotaci, m. serratus anterior.
4. Individuální variace tvaru lopatky, zejména krajní typy, významně korelují s funkcí pletencových
svalů jak v pozitivním, tak v negativním smyslu (Krobot, 2004b).
Tvar fossa infraspinata ještě není v adolescenci definitivní, vedlejší centra osifikace po okrajích jsou
aktivní. Časová posloupnost růstových změn koreluje s fylogenetickým procesem evolučně
nedávného zvětšování fossa infraspinata mediokaudálním směrem, ke kterému dle současných
poznatků došlo v přímé souvislosti s evolucí vzpřímené postury a bipedalismu (Kummer, 1965). Na
podkladě těchto fyloembryologických poznatků jde vytvořit vývojovou řadu individuálních variací
tvaru lopatky. Kritérii pro zařazení do jednotlivých kategorií je právě tvar margo medialis a angulus
inferior. Funkční nedostatečnost zevních rotátorů je významný a často se vyskytující faktor
v rozvoji bolestivých cervikobrachiálních syndromů. Odpovídající výkonnost zevně rotačních svalů
navíc není důležitá pouze pro rotaci zevní, hrají významnou roli i ve vnitřní rotaci, kterou „měkce“
zakončují. Nejmarkantnější to je u přesného provedení rychlých a silových vnitřně rotačních
pohybů paží před tělo do vnitřní rotace. Příkladem je házení, kopání (McCann et al., 1993).
Nedostatečná kvalita této decelerační funkcezevně rotačních svalů podle Haldera přímo koreluje
s ventrokraniální instabilitou ramene, tendopatií caput longum m. biceps brachii a degeneračními
změnami struktur labra a vznik SLAP léze (Halder et al., 2001).
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Obrázek 19 tabulka individuálních tvarů lidské lopatky

Kategorizace individuálních tvarů lidské lopatky. Zdroj: Krobot A. Variabilita tvaru lopatky a
predikce pohybových poruch ramene, 2004
1.5.11.1 Typy lopatek (podle Krobota)

Krobot stanovil několik typů lopatky na základě vývojového tvaru fossa infraspinata. Jako
velmi pravděpodobný se jeví vztah mezi pohybovou aktivitou v období dospívání a následným
definitivním tvarem probíraných částí lopatky.
Tvary 0 a 1 jsou „vývojově nejmladší“, jejich přítomnost u dospělých jedinců svědčí pro
nedokončení geneticky

determinovaného

tvaru,

růstový potenciál

lopatky

z okrajových

chrupavčitých lemů nebyl realizován. Jedinci s tímto typem lopatky nejsou schopni ani průměrných
výkonů. Tvar 1 je také adolescentním typem lopatky, kde ještě nedošlo k osifikaci z chrupavčitých
lemů. Index lopatky je pod 75% a úhel mezi linií spina scapulae a margo medialis je pod 70o.
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Tvar 2 je typ astenický, biomechanicky nevýhodný, s malou potenciální silovou výkonností
pletencových svalů. Jedinci s tímto typem lopatky nejsou schopni ani průměrných výkonů.
Tvar 3 je standardní ženský typ lopatky. Výkony průměrné.
Tvar 4 je standardní mužský typ lopatky.
Tvar 5 je atletický typ, růstový potenciál lopatky je naplněn, tento tvar lopatky je předpokladem pro
vysoké silové výkony v zevní rotaci i ve všech ostatních pohybech. Fossa infraspinata je značně
mediokaudálně prodloužena. Toto prodloužení znamená i prodloužení délky m. infraspinatus a opět
zvětšuje jeho funkční průřez. Úhel mezi linií spina scapulae a margo medialis je nad 100o. Je zde
předpoklad pro vysokou výkonnost. Frekvence tohoto typu v populaci je 10%.
Klinicky jedinci s méně standartním typem lopatky, zejména s typy 1 a 2, častěji trpí na
muskuloskeletární syndromy ramene spojenými s instabilitou ramene a výkonovém přetížení
lopatkových svalů. Výsledky studie také potvrdili silmou korelaci mezi individuální morfologií
lopatek a explozivní aktivací zevně rotačních svalů (Krobot, 2004b).

Obrázek 20 astenický tvar lopatek

Ukázka astenického tvaru lopatek. Zdroj: Krobot A. Variabilita tvaru lopatky a predikce
pohybových poruch ramene, 2004
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1.6 Vztah zevních rotátorů paže a břišního svalstva
Zevními rotátory paže jsou m. infraspinatus, m. teres minor, m. deltoideus. EMG studie ale
prokázaly, že pohyb do zevní rotace je mnohem komplexnější a participují na něm i jiné svaly.
Tento pohyb také vykazuje určitou funkční hierarchii (Happee, Van Der Helm 1995, Enoka 1994).
Benninghoff a později Hoepcke prokázali, že při izometrické i koncentrické aktivaci zevních
rotátorů v obvyklé pozici paže u těla je možná pouze s koaktivací m. serratus anterior a mm.
rhomboideii bilaterálně (Hoepke 1957). Pozdější EMG studie tato pozorování potvrdily a upřesnily
význam (pre)aktivity břišních svalů v rámci svalové synergie při pohybu paže do zevní rotace
(Basmajian, DeLuca 1985). Ve stoji se m. obliquus externus stává primemoverem zevní rotace na
stejnostranné paži (McCann 1993). Pro švihové provedení zevní rotace při elevaci paže je
stabilizace břišními svaly nezbytná. Například u paraplegiků s míšní lézí od úrovně Th 8-10 je
silová zevní rotace paží velmi obtížná.

1.6.1 Vztah pohybů HKK a trupového svalstva
Struktura páteře je ve své podstatě nestabilní, k udržení postury a intervertebrální kontroly při
pohybu končetinami je nutná svalová aktivace. Hodges a Richardson (1997) píší o tom, že se jedná
přímo o program v CNS, kdy trupové svaly zareagují reakční silou proti směru působící síly
vychylující těžiště, tzn. volního pohybu končetinou. Změny v trupu vyplývající z volního pohybu
paží jsou předvídatelné a umožňují CNS zahájit specifický vzorec svalové aktivity trupového
svalstva v předstihu před samotným pohybem (Bouisset a Zattara 1981). Hodges a Richardson
testovali rychlé pohyby (rapid movements) horních končetin a jejich odezvu v trupovém svalstvu
pomocí EMG elektrod zavedených do jednotlivých svalů pod současnou kontrolou ultrazvukem
v reálném čase. Sledovali aktivitu následujících svalů: m. transversus abdominis, m. obliquus
internus, m. obliquus externus, m. rectus abdominis, mm. multifidii, m. deltoideus. Testování
prováděli ve standardní vzpřímené pozici, kdy probandi provedli 10 opakování flexe, extenze, a
abdukce v rameni, co nejrychleji to jde. Aktivita m. transversus abdominis se objevila dříve než
aktivita m. deltoideus. Nástup aktivity m. obliquus internu et externus, rectus abdominis a mm.
multifidii se liší podle směru pohybu v rameni. Jako první je aktivován sval, který je v opozici
k reaktivním silám spojenými se specifickým pohybem horní končetiny. Kontrakce m. transversus
abdominis je díky tvaru a poloze svalu směrově nespecifická, takže může být spojena s kontrolou
trupové stability nezávisle na požadavcích směrově-specifické kontroly těžiště těla (centre of
gravity) ve vztahu k základně opory (Hodges, Richardson 1997). Při pohybu horní končetiny se tak
reaktivní síly vyvíjené na páteř rovnají opačným silám generujícím pohyb (Bouisset a Zattara
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1987). Při pohybu horní končetinou je velmi důležitá svalová kontrola páteře. Aktivace svalů
vzdálených od svalů přímo se podílejících na pohybu končetin a trupu se objevují v různých
situacích, často ještě před samotným zahájením pohybu, jakožto tzv. feedforward contractions.
Mnoho autorů (např. Bouisset a Zattara 1981) toto považuje za přípravu těla na disturbance
způsobující vychýlení těžiště ve vztahu k bazi opory. Tato svalová aktivita přispívá ke kontrole
orientace trupu a těžiště proti vychylování způsobenému pohybem končetin nebo nesením nákladu
(Hodges, Cresswell, Thorstensson, 2001). Před extenzí a flexí HK se aktivuje rectus abdominis a
paraspinální svaly (Bouisset a Zattara, 1981, Aruim a Latash 1995). Svalové kontrakce přispívají ke
kontrole páteře proti reaktivním silám a posturálním nárokům vzniklým pohybem končetin.
Všechny trupové svaly mají schopnost přispět ke stabilizaci páteře, nejdůležitější je však m.
transversus abdominis (Cresswell, 1994). Transversus abdominis (TrA) se aktivuje při flexi i při
extenzi trupu, při naložení zátěže na ramena. Zvyšuje napětí v thorakolumbální fascii, čímž zvyšuje
intraabdominální tlak. Svou kontrakcí tak přispívá ke stabilitě páteře a pánve směrově
nespecifickým způsobem. Při rychlých pohybech horní končetinou se TrA aktivuje jako
feedforward ještě před kontrakcí primemoverů horní končetiny a ostatního trupového svalstva.
Nástup kontrakce TrA není ovlivněn směrem pohybu paže, na rozdíl od ostatního trupového
svalstva (Hodges, Richardson, 1997).
V novější studii porovnávali Hodges a Richardson (1999) nábor trupových svalů během
rychlého pohybu horní končetiny u lidí bez a s low back pain. Pomocí EMG sledovali trupové svaly
při třech rychlostech pohybu paže - rychle, středně a pomalu. Prokázali změny u náboru trupových
svalů u pacientů s low back pain a efekt na páteř, který se změnami narůstá. Pacienti s historií low
back pain mají pozměněný nábor určitých trupových svalů v odpovědi na volní pohyb horní
končetinou a s tím nedílně spojenou nestabilitu páteře. Při působení vychylujících sil na páteř je
k ochraně páteře nutný precizní prostorový nábor trupových svalů (Panjabi, 1992). Při pohybu HK
se změní konfigurace těla a reaktivní síly vyvíjené na tělo jsou rovné silám působícím pohyb, jen
v opačném směru (Bouisset, Zattara, 1981). Při flexi ramene tak reaktivní síly působí dozadu a dolů
na těžiště, způsobující flexi páteře (Bouisset, Zattara, 1987). Těžiště se posunem paže dopředu
přemístí anteriorně. U lidí bez low back pain je rychlý pohyb paží do flexe předcházen kontrakcí m.
erector spinae, m. transversus abdominis a m. obliquus internus (Hodges a Richardson, 1997, Aruin
a Latash 1995). Jelikož se tato svalová aktivita objevuje jako feedforward, v předstihu před
nástupem aktivity svalů zodpovědných za pohyb HK, je to nejspíše předprogramováno v CNS. U
pacientů s low back pain jsou kontrakce trupových svalů opožděné. Erectory spinae mohou přímo
kontrolovat páteř při přesunu těžiště, transversus abdominis nebo obliquus internus nemají
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mechanickou výhodu přímého ovlivňování páteře. Čím je pohyb paže rychlejší, tím více erectorů
spinae a potažmo trupového svalstva zaktivují jakožto „feedforward“ a anticipací pohybu přispívají
ke kontrole reaktivních sil - iniciují pohyb trupu v opačném směru (Hodges a Richardson 1999).
Komplikované a měnící se kombinace sil působících na trup vytváří směs feetforward a feetback
zprostředkovaných odpovědí trupových svalů s cílem udržet stabilitu a snad i snížit riziko zranění
(Hodges, Cresswell, Thorstensson, 2001). V roce 2008 Mannion et al. představili studii, kde
sledovali feedforward aktivitu břišních svalů vzhledem k pohybům paže pomocí Dopplerovské
sonografie tkání. TrA měl znatelně dřívější nástup kontrakce při flexi paže než při abdukci a
extenzi. Svaly OI a OE měli naopak dřívější nástup při provádění abdukce paže. U společného
měření všech břišních svalů naráz se u flexe paže se nejdříve zaktivoval TrA, následoval OI a OE.
U abdukce a extenze paže se vyskytla aktivace břišních svalů více synchronně a amplituda u nich
vzrůstala podobně. U extenze paže se objevuje feedforward aktivita OI a OE jako příprava reaktivní
flexe a laterální flexe trupu (Mannion et al. 2008). Opět se zde potvrdila hypotéza o trupu
kontrolujícím a vyvažujícím posun „centre of mass“ a zachovávajícího stabilizaci těla (Aruin 1998,
Hodges 2001).
1.6.2 Přednosti lezení a jeho možnosti využití v terapii
Počátkem 90. let vznikla myšlenka využít lezení v terapeutické praxi. Lezení se vyznačuje
následujícími přínosnými charakteristikami.
Jedná se o acyklickou pohybovou aktivitu vyžadující vědomou kontrolu s přesným
plánováním následujícího pohybu. Pohyb probíhá v uzavřených kinematických řetězcích. Při lezení
je zkombinovaná opěrná a cílená motorika. Zátěž není jednostranná. Pohyb probíhá ve zkříženém
kvadrupedálním vzoru se symetrickým zatěžováním celého těla. Při lezení jsou zvýšené nároky na
rovnováhu, stabilizaci těla, koordinaci i kondici. Zlepšuje se výdrž v posturálně náročných situacích
a prostorová orientace a obratnost. Velmi dobré výsledky jsou při terapii svalových dysbalancí a
vadného držení těla. Lezení jde přizpůsobit individuální výkonnosti.
Lezení se úspěšně využívá u chronických instabilit velkých kloubů. U ramenního pletence je
nejdůležitější prvek pro zajištění stability lopatka. Nejčastěji oslabenými svaly jsou její dolní
fixátory. Vertikální pohyb na lezecké stěně klade specifické nároky na zastabilizování pletence, kdy
dochází k většímu zapojení dolních fixátorů (Francová, Pavlů, Pánek, 2006). Francová s kolektivem
provedli studii, ve které pomocí povrchové EMG snímali aktivitu dolních fixátorů lopatky
v izometrické kontrakci. Sledovali celkem 5 poloh na stěně, které jsou relativně náročné na
stabilizaci ramene. Snímala se aktivita m. trapezius pars descendent, m. trapezius pars medialis a m.
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serratus anterior. Experimentu se zúčastnilo 5 probandů ve věku od 10 do 14 let, kteří druhým
rokem navštěvují dvakrát týdně lezecké kurzy. K největšímu zapojení dolní porce m. trapezius
došlo v 90o abdukci paže s extenzí v loketním kloubu. Ve výsledcích se také odrazily individuální
rozdíly ve způsobu stabilizace ramenního pletence. Svalová aktivita se také liší v závislosti na
zvoleném chytu, jednak tvaru a velikosti a jednak pozicí vzhledem k tělu. Vyšla významná
variabilita výsledných hodnot, u všech probandů se však potvrdila vysoká aktivita m. trapezius
střední a dolní porce (Francová, Pavlů, Pánek, 2006). Aktivace m. serratus anterior u symetrického
typu lokomoce (shyb) je výrazně nižší než v lokomoci ve zkříženém vzoru, což ukazuje významnou
úlohu tohoto svalu v lidské lokomoci přes pletenec ramenní (Vystrčilová, Kračmar, Novotný,
2006).
Sportovci pravidelně trénující horní končetiny mají lepší záběr a zapojení ramenních svalů
než lidé, kteří je netrénují (Yvey 1985, Wong a Gabriel 2009). Při izokinetickém testování mají
vrhači a lezci tendenci k více selektivnímu a koordinovanému náboru svalů (Mayer 2001). Lezení i
vrhačské sporty (a další overhead activity) zahrnují opakované „overhead actions“ s pohyby ramena
v extenzi a vnitřní rotaci. U lezců je v porovnání s nelezci hladší průběh pohybu a lepší
intermuskulární a snad i intramuskulární koordinace. Lezci mají vyšší nároky na horní končetiny
než běžná populace, je u nich lepší vyváženost vnitřních a vnějších rotátorů paže a ramenní svalstvo
je obecně kvalitněji vyvinuté (Wong, Gabriel, 2009).
Macdonald a Callender provedli studii, kde porovnávali výdrž jednotlivých svalových skupin
u vysoce výkonných lezců věnujících se téměř jen boulderingu a aerobně trénujících sportovců.
Bouldering je odnož lezení, kde trasy jsou výrazně kratší, do několika metrů nad zemí, s časovým
limitem na zdolání. Je to silovější sport než lezení, z důvodu kratší délky se až tolik netrénuje
aerobní výkonnost, například srdce sportovců praktikujících na vysoké úrovni bouldering je
koncentricky hypertrofované. Oproti aerobně trénujícím sportovcům mají elitní bouldeři zvýšenou
kostní denzitu v kostích horní končetiny, zejména humeru. V obou rukách mají o 7% silnější stisk
ruky (handgrip). Samostatná síla prstů rukou je pak vyšší o 25%. Naopak odolnost k únavě je
obdobná u obou testovaných skupin. Trupová výdrž (core endurance) je také stejná. Výdrž
ramenního pletence je však u boulderů vyšší o 33%. Stisk rukou, specifická síla prstů rukou a výdrž
rameního pletence je u boulderů vyšší, ale výdrž abdominálních svalů je u obou skupin podobná.
Autoři studie si to vysvětlují právě specifičností boulderu, kde se jedná o silově velmi náročnou
činnost, ale v krátkém čase, takže zde není takový prostor k rozvoji aerobní vytrvalosti jako u
klasického lezení. Podstatně zvýšené hodnoty síly úchopu a prstů a v ramenním pletenci napovídají
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o dočasné značně vysoké schopnosti silové aktivace horních končetin v souhře s trupem, lepší než u
lezců, ovšem pouze na relativně kratší dobu (Macdonald, Callender, 2011).
1.6.3 Rizika poranění ramene při lezení
Lezení a bouldering jsou na tom v porovnání s jinými sporty a počtem zranění velmi dobře.
Dle Schöffla připadá na 1000 hodin lezení v interiéru 0.079 zranění (Schöffl, 1999). Neuhof
stanovil 0.2 zranění na 1000 hodin lezení (Neuhof et al., 2011). Další autoři hodnotí riziko od 0.6
do 4.2 na 1000 hodin horolezectví. Pro porovnání například v házené je frekvence zranění 83 na
1000 hodin sportu (Schweizer, 2012). Schöffl zmínil, že téměř 70% zranění vzniklých při lezení se
týkají horní končetiny a ramene. Při boulderingu je horní končetina poraněna ještě častěji, v 80%
zranění. Z těchto procent se nejčastěji poraní prsty a rameno. V klasickém horolezení je naopak
vyšší procento poranění dolních končetin kvůli pádům (Paige et al., 1998). Požadavky na ramenní
pletenec v lezení je velký rozsah pohybů a dobrý přenos síly z pletence na trup, zajištěný správným
zapojením

svalů.

Vyskytují

se

sice

akutní

poranění

jako

pohmoždění,

natržení

akromioklavikulárních vazů nebo vykloubení ramene způsobené pádem nebo extrémní pozicí, ale
většina patologií je kvůli opakovanému přetížení a z něho vzniklých zranění a mikrotraumat. Jako
prevence je vhodné pravidelné posilování antagonistů vnitřních rotátorů paže. Lezci by se měli
vyvarovat pozice ve visu s kompletně uvolněnými ramenními svaly. Kompletně extendované a
relaxované klouby nemají být ani v dynamickém pohybu, například při přeskoku mezi jednotlivými
úchyty. Sportovní lezení se stalo velmi bezpečnou disciplínou, pokud je prováděna správně
(Schweizer, 2012).
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1.6.4 Měření břišního svalstva pomocí ultrazvuku
Ultrazvuk v reálném čase lze u břišních svalů používat jako vizuální feedback funkční
aktivace. Poskytuje okamžitou informaci o výkonu díky zobrazení pohybu a kontrakci (ztlušťování)
svalů v reálném čase (Henry a Westervelt, 2005).
Rankinová, Stokesová a Newhamová (2006) provedly studii s pomocí bilaterálního
ultrazvukového snímkování břišního svalstva v reálném čase. Měření se podrobilo celkem 123
subjektů, muži i ženy, a hodnotila se absolutní a relativní tloušťka svalů (AP rozměranterioposteriorní rozměr), pravolevá symetrie a porovnávaly se generové rozdíly a hledaly se
případné korelace s věkem, BMI či jinými faktory. Měřilo se na dvou různých místech břišní stěny
(jedno místo v kraniální porci svalů a druhé v kaudální) z důvodu proměnlivé tloušťky svalů ve
svém průběhu. Změřit plošné velké svaly, jakými obliquus internu set externus a transversus
abdominis jsou, je značně komplikované. Z důvodu rozsáhlé plochy není možné udělat snímek
cross-sectional area. Ve studii vyšlo, že muži mají absolutně i relativně více břišního svalstva než
ženy, korelace s věkem zde panuje u obou pohlaví minimální. Vzor relativní svalové tloušťky je
stejný u mužů i u žen: nejtlustší je m. rectus abdominis, následuje obliguus internus, dále obl.
externus a nejtenší je m. transversus abdominis. Vyskytly se významné rozdíly mezi relativní
tloušťkou každého svalu a také mezipohlavní rozdíly jsou značné. M. obliquus internus je podstatně
větší u mužů a m. rectus abdominis je relativně silnější u žen. V měření se také hodnotila pravolevá
symetrie, neboť břišní svaly jsou párové. Největší asymetrie v absolutní velikosti je u m. obliquus
externus, internus a u m. TrA, a to v rozmezí 12,5%- 24%. Absolutně největší symetrie se nacházejí
u m. transversus abdominis. I zde se naráží na velké individuální rozdíly. Oproti tomu relativní
tloušťky svalů jsou obecně symetrické u obou pohlaví (Rankinová et al., 2006). Absolutní velikost
laterálních břišních svalů je méně symetrická než u svalů paraspinálních (Stokes et al., 2005).
V symetrii se nenašla významná genderová rozdílnost, ale velké množství individuálních variací.
Asymetrii je nutno dále prozkoumat - jaký vliv má (asymetrická) fyzická aktivita, skoliózy a
skoliotická držení, antropometrické asymetrie, rozdílné délky dolních končetin a symetrie pánve.
Otázkou je i asymetrický tvar břišních svalů vlivem asymetrie v uložení břišních orgánů. Lidé s low
back pain mají na rozdíl od normální populace změny v tloušťkách břišních svalů v klidu i během
kontrakce (Rankinová et al., 2006). Stejné výsledky má i Teyhen V klidu je obliquus internus
přibližně 2x tlustší než transversus abdominis. Tloušťka těchto svalů je větší u mužů než u žen,
avšak proporcionálně vzhledem k celé laterální muskulatuře je transversus abdominis silnější u žen,
obliquus internus u mužů (Teyhen et al., 2008).
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Obrázek 21 UZ zobrazení břišní stěny

Povrch a radiologické zobrazení antero-laterální části břišní stěny. Sonda umístěna na anteriorní
straně břišní stěny. Zdroj: Bradley a O’Donnell, Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy, str.
101, 2010
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Obrázek 22 UZ zobrazení břišní stěny

Povrch a radiologické zobrazení laterálního břišního svalstva v úrovni spina iliaca anterior
superior. Zdroj: Bradley a O’Donnell, Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy, str. 102, 2010
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Obrázek 23 UZ zobrazení břišní stěny

Povrchové a radiologické zobrazení ukazující obliquus internus a externus a iliohypogastrický
nerv. Zdroj: Bradley a O’Donnell, Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy, str. 103, 2010
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1.6.5 Specifika měření břišního svalstva
Břišní svaly nemají homogenní tloušťku, liší se v různých částech svého průběhu. Obecně
jsou silnější v kraniální části a tenčí v kaudální části, pod úrovní spina iliaca anterior superior.
Břišní svaly jsou velké plošné celky a různá vlákna tvoří funkčně odlišné regiony, kterými se pak
sval projevuje. Nejjednodušší je měřit laterální muskulaturu v místě mid-axillary line v ½
vzdálenosti mezi SIAS a posledními žebry. Svaly jsou zde ploché a zřetelně viditelně umístěny nad
sebou - OE, OI, a TrA a jejich tloušťka je zde kvalitně měřitelná vertikálně ve stejném bodu
(Rankinová et al., 2006).
Hodges (2003) prokázal, že izometrické kontrakce břišních svalů produkují nelineární
vzestup v tloušťce u transversus abdominis a obliquus internus a nelineární pokles v délce
transversus abdominis. Pro změny těchto tří svalů (pro tloušťku TrA a OI a délku TrA) jsou
konzistentní, jasné změny sonografických parametrů, nicméně senzitivita měrení je lehce nižší než
u končetinových svalů. Obliquus externus se chová odlišně, nemá konzistentní vztah mezi
tloušťkou svalu a jeho aktivitou (měřeno jehlovou EMG). Časování změny architektury OE je
chaotické a nemá daný vztah ke kontrakci svalu. Ve studii provedené Hodgesem tloušťka obliquus
externus během aktivity nevzrůstá, i když na EMG jsou jasně viditelné změny. Dle Hodgese
ultrazvuk nemůže být úspěšně použit ke sledování aktivity v tomto svalu. Misuri et al.. (1997)
publikovali žádné změny v tloušťce OE při maximálním výdechovém úsilí, ale to nejspíše protože
sval byl inaktivní.
Největší změny na UZ se objevují při kontrakci abdominálního svalstva do 20% MVC,
kontrakce nad 20% MVC již produkují jen drobné změny. Tato tendence je stejná i u
končetinového svalstva (Hodges et al.., 2003).

Obrázek 24 UZ obraz relaxované břišní stěny

Ultrazvukový obraz transversus abdominis, obliquus internus a externus v relaxovaném stavu. (g)
Zobrazuje tloušťku obl. externus, (h) obl. internus, (i) transversus abdominis. (j) Je změna délky
transversus abdominis. Pravý obrázek ukazuje polohu ultrazvukové sondy při měření. Zdroj:
Hodges Measurement of muscle contraction with ultrasound imaging, 2003
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1.6.6 Rozdíly mezi muži a ženami
Jak jsem zmínila výše, absolutní tloušťka (AP rozměr) svalů je absolutně vyšší u mužů.
Relativní vzor svalových tlouštěk břišních svalů je také shodný u mužů i u žen, ale OI je relativně
větší u mužů a RA je poměrově větší u žen. V kontrakci je u žen také poměrově větší změna
tloušťka TrA (Rankinová et al., 2006, Teyhen et al., 2006). Rhoová et al. provedli studii o rozdílech
tloušťky OI a TrA u mužů a u žen. V klidu nenalezli stranové rozdíly v tloušťce ani u jednoho
pohlaví. Při měření kontrahovaných svalů používali abdominal draw-in maneuver (ADM) a
testovaní se snažili o co největší kontrakci. Používali statické ultrazvukové snímky se zobrazením
AP rozměru v cm, a to v klidu a při maximálním ADM. Z důvodu standardizace zapojení břišních
svalů v respiračním cyklu se snímek pořizoval v maximálním výdechu. Během testování měli
účastníci k dispozici vizuální biofeedback a měli možnost si pozice dopředu natrénovat. U obou
pohlaví nebyly pozorovány stranové odlišnosti OI ani TrA v klidu ani v kontrakci. Muži měli
v klidu značně větší tloušťku OI než ženy. U OI nebyl během ADM pozorován signifikantní rozdíl
v procentuální tloušťce svalu u mužů ani u žen. U žen byla značná procentuální změna v tloušťce
TrA v kontrakci v porovnání s muži (Rhoová et al., 2013).

1.6.7 Překážky při měření břišních svalů ultrazvukem
Aktivita svalů nemůže být měřena ze statického obrázku, aktivita může být odečtena pouze ze
změny zaúhlení, délky, a tloušťky svalu. Vztah architektonických parametrů lidských svalů je
v nelineárním vztahu ke svalové aktivitě. Vztah mezi aktivitou a architekturou svalu záleží na délce
svalu díky obsahu sérií elastických komponent (Hodges et al., 2003). Změny v délce svalu
produkují změny v délce fascie (Herbert et al., 2002). Změny viditelné sonograficky jsou menší,
když je sval protažený (Fukunaga et al., 1997). Při nízkých stupních svalové kontrakce do 20-30%
MVC (maximal voluntary contraction) jsou malé změny ve svalové aktivitě spojené s rozsáhlými
změnami v architektuře a tvaru svalu. Ve vyšších stupních kontrakce se už tvar svalu mění jen
mírně. Ultrazvuk je dobrá metoda pro zobrazování absolutní amplitudy svalové aktivity od zcela
relaxovaného stavu k nízkým stupňům aktivity. Nemůže být spolehlivě použit k zobrazování
vysokých stupňů svalové aktivity. Při zobrazování je třeba počítat s odlišnými vlastnostmi svalu,
šlachy a fascie. Záleží na úponech svalů, jak moc mají biomechanicky odlišné vlastnosti od
vlastního svalu a kolik mají kontraktilních elementů. Ultrazvuk jako metoda je obecně trochu
senzitivnější na končetinové než na trupové svalstvo.
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Sonografie představuje použitelný nástroj při měření svalové aktivity, zejména hluboko
uložených a malých svalů, poskytující tak zobrazení vztahu mezi aktivitou a měřenými parametry
svalové architektury a jejích změn (Hodges et al., 2003).
S tímto nesouhlasí Tahan et al. (2013). Tahan konstatuje, že několik studií se věnovalo vztahu
mezi ultrazvukovým měřením změn tloušťky a současným EMG měřením aktivace. Výsledky byly
nekonzistentní. Vztah mezi svalovou aktivací a změnou AP rozměru je u břišních svalů také
ovlivněn stupněm kontrakce. Tahan měřil vztah mezi ztlušťováním břišních svalů (TrA a OI) a
jejich amplitudou (EMG) v rozdílných stupních kontrakce. Pro kontrakci používal abdominal
hollowig maneuver, a zároveň užíval ultrazvuk a povrchovou EMG. Statisticky poté hodnotil
změnu tloušťky, průměrnou tloušťku a maximální amplitudu. Korelace byly nízké. Nenalezl jasný
vztah mezi vzrůstem aktivace břišních svalů a odpovídajícím mírám ztluštění během kontrakce. Dle
Tahana změny v tloušťce hlubokých břišních svalů nemohou být použity pro indikaci změn
v elektrické aktivitě svalu (Tahan et al., 2013).
Kim et al. (2014) porovnával spolehlivost a validitu svalové tloušťky měřenou ultrazvukem a
svalovou aktivitu měřenou povrchovou EMG, obojí během manuálně prováděného svalového testu.
Jejich výsledky ukazují, že procenta MVC vyjádřená tloušťkou svalu zobrazenou na ultrazvuku
jsou nejvíce citlivou metodou pro hodnocení stupně ve svalovém testu (Kim et al., 2014).
Spolehlivost měření také závisí na tom, zda sonografista manipulující se sondou používá svou
dominantní či nedominantní ruku. Jsou popsány stranové odlišnosti ve spolehlivosti měření, podle
toho, zda sonografista (pravák) měřil pravou, nebo levou stranu břišní stěny. Větší spolehlivost
měření je v tomto případě na pravé straně (Rhoová et al., 2013).
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Obrázek 25 UZ břišní stěny v klidu a v zátěži

Ultrazvukové zobrazení laterálního břišního svalstva v klidu (A) a během sklapovačky (B). Při
výkonu cviku vzrostla tloušťka transversus abdominis(TrA) a internal obliquus (EO). Je zřetelný
také externus obliquus (IO) a změna v torakolumbální fascii (TLF). Změny v tloušťce EO
nesouvisejí se změnami v aktivaci svalu. Zdroj: Teyhen

Changes in deep abdominal muscle

thickness during common trunk-strenghtening exercises using ultrasound imaging, 2008
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METODIKA
V naší pilotní studii jsme zkoumali visové zatížení ramenního pletence a porovnávali ho se
supinační polohou 3.-5. měsíce. Ultrazvukem jsme měřili břišní svaly v identických polohách ve
visu za HKK a v lehu na zádech. Pořizovali jsme statické snímky laterální části břišní stěny
superiolaterálně od spina iliaca anterior na pravé straně. Porovnávali jsme celkem 4 pozice, 2 ve
visu za HKK a 2 v lehu a u každé jsme UZ zachytili tloušťku svalů v nekorigované a korigované
pozici. Probandy jsme měli rozdělené na skupinu lezců a ostatních sportovců.
Pro měření jsme vybrali tři svaly z laterální části břišní stěny. M. transversus abdominis, m.
obliques internus abdominis a m. externus abdominis. Tyto svaly jsme vybrali na základě studií
dokazujících vztah těchto svalů s horními končetinami, působícími jako primemoveři při pohybech
paží například do zevní rotace a jako stabilizátory trupu při švihových pohybech paží (Bouisset
&Zattara 1981, 1987, Aruin &Latash 1995, Hodges &Richardson 1997, 1999, Hodges &Cresswell
&Thorstensson 2001, Mannion et al. 2008).
Měřili jsme anterioposteriorní (AP) rozměr svalů, tedy jejich „mohutnost“ ve 4 pozicích.
Každá pozice se změřila (pořídil se statický snímek aktuálního stavu) v pozvolném výdechu
z důvodu standardizace pozice břišních svalů v respiračním cyklu. Neměřili jsme klidovou
mohutnost svalů nýbrž pouze pozice v zatížení. Naším záměrem nebylo vysledovat změny v zátěži
oproti klidovým hodnotám. Klidové pozice jsme neměřili, vždy jsme pořizovali snímky svalů
v zátěži. Cílem bylo porovnat tyto dva způsoby zatížení a jak se v nich odráží aktivita svalstva
břišní stěny. Spíše než aktuální tloušťka (která se značně liší na morfologii jednotlivce, jeho
somatotypu a trénovanosti) nás zajímalo ztluštění (popřípadě zeslabení) jednotlivých svalů
v různých pozicích. Z tohoto samostatného údaje získaného ultrazvukem nejde vyčíst míru aktivace
svalu, nemůžeme například rozlišit, zda se jedná o aktivaci koncentrickou nebo excentrickou.
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1.6.8 Výběr probandů
Měření se zúčastnilo celkem 30 zdravých aktivně sportujících probandů, nejčastěji studentů,
z toho 15 lezců a 15 jinak aerobně trénujících sportovců. Z celkového počtu bylo 17 žen a 13 mužů.
Věkové rozmezí probandů bylo 18 až 44 let, průměrný věk všech účastníků byl 23,78 let. Modus
byl 22 let a medián 22,25 let.

Všichni probandi museli splnit následující kritéria:
1. zvládne vis za HKK a chvilkovou výdrž ve statické pozici
2. aktivně sportuje, 3 tréninkové jednotky za týden a více
3. je bez aktuální low back pain (což jsme určili jako bolest l páteře přesahující 14 dnů, která
probanda přiměje vyhledat odbornou pomoc)
4. je bez historie LBP, případně recidivujících LBP
5. neprodělal operace břišní dutiny, gynekologické operace nebo zásahy na páteři
6. neprodělal úrazy břišní stěny, fraktury obratlů, fraktury pánve
7. netrpí systematickým neurologickým, neuromuskulárním nebo revmatologickým onemocněním
8. není aktuálně těhotná a nebyla těhotná v průběhu posledních dvou let
9. je bez aktuální infekce, zánětu

Stanovili jsme kritéria na probandy, abychom získali co nejvíce homogenní skupinu. Hledali jsme
dvě skupiny lidí:
1. lezce, akrobaty a další, kteří často využívají HKK v lokomoci a k silové práci
2. aerobně trénující sportovce, kteří nevyužívají HKK v lokomoci
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1.6.9 Pozice pro měření
Dvě pozice byly ve visu za horní končetiny a dvě pozice byly v poloze tří- až pětiměsíčního
dítěte supinační.

A. Statický vis volně na hrazdě za horní končetiny. Úchop za emendované horní končetiny v šíři
ramen, trup nekorigovaný, pánev nekorigovaná, ramenní pletenec nekorigovaný. Dolní končetiny
ve flexi 90° v kyčelních kloubech a 90° v kolenou.
Požadavek na probanda je zcela se vyvěsit v ramenou, být co nejvíce uvolněný.

B. Statický vis korigovaný na hrazdě za horní končetiny. Úchop za emendované horní končetiny
v šíři ramen, páteř v extenzi, ramena v centrovaném postavení, lopatky v lehké depresi a abdukci.
Trup napřímený, páteř v extenzi, pánev v neutrálním postavení. Dolní končetiny ve flexi 90°
v kyčelních kloubech a 90° v kolenou.
Požadavek na probanda je dlouhý krk (pokyn „odtlačujte v představě hlavou strop“), ramena od uší,
expirační postavení hrudníku s kanalizací dolních žeber.

C. Poloha tří- až pětiměsíčního dítěte supinační nekorigovaná. Leh na zádech, horní končetiny
v předpažení, v ramenou lehká zevní rotace, semiflexe v loktech, dlaně otevřené se zápěstím
v dorsální flexi, prsty v extenzi a mírné abdukci. Dolní končetiny ve flexi 90° v kyčelních kloubech
a 90° v kolenou.
Požadavek na probanda je volně si ležet a dýchat, jak je zvyklý, představa opory rukou do
virtuálního trámu.

D. Poloha tří- až pětiměsíčního dítěte supinační korigovaná. Leh na zádech, horní končetiny
v předpažení, v ramenou lehká zevní rotace, semiflexe v loktech, dlaně otevřené se zápěstím
v dorsální flexi, prsty v extenzi a mírné abdukci. Dolní končetiny ve flexi 90° v kyčelních kloubech
a 90° v kolenou. Bedra v kontaktu s podložkou. Lehká fixace dolních žeber kaudálním směrem.
Brániční dýchání.
Požadavek na probanda je „dýchat do břicha“ do všech směrů rovnoměrně, udržet napětí v břišní
dutině při inspiriu i expiriu. Neprohýbat se v zádech. Představa opory rukou do virtuálního trámu.
Široká ramena, lopatky volně položené na podložce v depresi a abdukci.
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Všechny pozice se měřily u všech ve stejném ustáleném pořadí. Nejdříve polohy ve visu,
nekorigovaná, poté korigovaná a následoval leh, opět nejdřív nekorigovaná poloha a poté korekce.
Každá výdrž vždy trvala několik desítek sekund a mezi jednotlivými pozicemi byla přiměřená
pauza na odpočinek. Z těchto důvodů, tedy krátké doby výdrže a pauzy mezi všemi výdržemi, se
domníváme, že pořadí pozic nemá vliv na zkreslení měření a svaly nejsou ovlivněny únavou. Takto
krátká výdrž nevyčerpá sval metabolicky ani nezpomalí jeho motorické řízení. Efekt měření v lehu
podle nás není ovlivněn předchozí výdrží ve visu. U probandů jsme všechny pozice měřili pouze
jednou, neprováděli jsme opakované kontrolní měření.
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Obrázek 26 pozice ve visu za HKK

Pozice ve visu za horní končetiny - vlevo nekorigovaná pozice- volný vis, vpravo vis korigovaný pokyn „ramena od uší, dlouhý krk“,
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Obrázek 27 pozice ve visu za HKK

Pozice ve visu za horní končetiny - vlevo poloha č. 2 korigovaný vis - pokyn „ramena od uší,
dlouhý krk“, vpravo nekorigovaná pozice- volný vis
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Obrázek 28 pozice tří- až pětiměsíčního dítěte supinační - nekorigovaná pozice

Obrázek 29 pozice 3.-5.-ti měsíčního dítěte supinační- korigovaná pozice

Pozice tří- až pětiměsíčního dítěte supinační - nahoře nekorigovaná poloha, dole korekce naznačené kaudální směřování žeber
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Všechny ultrazvukové snímky pořizoval stále jeden stejný, zkušený sonografista za použití
stejného diagnostického UZ vysokofrekvenčního přístroje GE Logicqe s piezoelektrickým
generátorem. Při měření se používala lineární sonda k zobrazení měkkých tkání. Frekvence
ultrazvuku byla 10 MHz.
Obrázky byly pořízeny, uloženy a změřeny za pomoci počítačového software systému
xVision, schopného offline analýzy užívající kaliperů na obrazovce k okamžitému změření AP
rozměru svalu. Následně jsme snímky převedli do softwaru GE Healthcare
Ke zpracování naměřených dat jsme použili programy Statgraphics centurion a
STATISTICA. Ze statistických metod jsme použili testování párových t- testů a jednofaktorovou
ANOVU. Ke grafickému znázornění jsme vytvořili histogramy v programu STATISTICA.

1.6.10 Místo měření
U všech probandů se pořizovaly snímky na pravé straně trupu v laterální části břišní stěny
superiolaterálně od spina iliaca anterior superior. Břišní svalstvo může být asymetrické, do jaké až
míry značně ovlivňuje typ pravidelně vykonávané pohybové aktivity. My jsme vybrali pravou
stranu, protože náš sonografista je pravák a podle některých studií, které se levorukostí/pravorukostí
měřící osoby zabývaly (Rankinová et al., 2006), ovlivňuje výsledky ve smyslu zkreslení měření
protilehlé strany, kdy v přesnosti měření hrají velkou roli lehké změny tlaku nebo úhlu, které nejsou
shodné při měření na obou stranách.
Sledovali jsme anterioposteriorní (AP) mohutnost jednotlivých svalů i celé laterální skupiny
v daném místě. Hodnotili jsme změny v testovaných pozicích. Konkrétně jsme měřili AP rozměr
v daném místě u následujících svalů: m. transversus abdominis, m. obliques internus abdominis a
m. externus abdominis.
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Obrázek 30 UZ snímek břišní stěny v korigovaném visu
Ukázka ultrazvukového snímku, zde pozice v korigovaném visu - AP rozměry jednotlivých svalů
v tabulce vlevo dole. 1 je m. obliques externus, 2 m. obliques internus a 3 m. transversus abdominis

83

Obrázek 31 UZ snímek- ukázka symetrické mohutnosti jednotlivých svalů
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Obrázek 32 UZ snímek- ukázka symetrické mohutnosti jednotlivých svalů
Ukázka symetrické aktivace břišních svalů v nekorigované (23C) a korigované (23D) pozici v lehu
na zádech
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Obrázek 33 UZ snímek- ukázka symetrické mohutnosti jednotlivých svalů

Obrázek 34 UZ snímek- ukázka symetrické mohutnosti jednotlivých svalů
Ukázka symetrické aktivace břišních svalů v nekorigované (1A) a korigované (1B) pozici ve visu
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Obrázek 35 UZ snímek- ukázka symetrické mohutnosti jednotlivých svalů
Ukázka symetrické aktivace břišních svalů v nekorigovaném visu. Odlišná kvalita jednotlivých svalů
je nejspíše z důvodu rozdílného obsahu vazivové komponenty
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1.7 Hypotézy
Stanovili jsme následující hypotézy. 0 označuje nulovou a 1 alternativní hypotézu.

H1

0-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném visu
H1

1-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném visu
H2

0-

Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky OI u nelezců

v nekorigovaném visu
H2 1- Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky OI u nelezců v nekorigovaném
visu
H3 0- Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky TrA u nelezců
v nekorigovaném visu
H3

1-

Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky TrA u nelezců

v nekorigovaném visu
H4 0- Tloušťka OE u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
visu
H4 1- Tloušťka OE u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
visu
H5 0- Tloušťka OI u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
visu
H5 1- Tloušťka OI u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném visu
H6 0- Tloušťka TrA u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
visu
H6 1- Tloušťka TrA u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
visu
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H7

0-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném lehu
H7

1-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném lehu
H8

0-

Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky OI u nelezců

v nekorigovaném lehu
H8 1- Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky OI u nelezců v nekorigovaném
lehu

H9 0- Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky TrA u nelezců
v nekorigovaném lehu
H9

1-

Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky TrA u nelezců

v nekorigovaném lehu
H10 0- Tloušťka OE u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
lehu
H10 1- Tloušťka OE u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
lehu
H11 0- Tloušťka OI u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
lehu
H11 1- Tloušťka OI u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
lehu
H12

0-

Tloušťka TrA u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky TrA u nelezců

v korigovaném lehu
H12 1 Tloušťka TrA u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
lehu
H13 0- průměrná tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném visu se neliší od
tloušťky břišní stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném visu
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H13 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném visu
H14 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném visu
H14 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném visu
H15 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky
břišní stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném lehu
H15 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném lehu
H16 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném lehu
H16 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném lehu

H17 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti OE,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H17 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti OE,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H18 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti OI,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H18 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti OI,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H19 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti TrA,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H19 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti TrA,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
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H20 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti
svalové vrstvy (OE+OI+TrA), nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H20 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti
svalové vrstvy (OE+OI+TrA), nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H21 0- V korekci z visové pozice A (nekorigovaná) do visové pozice B (korigovaná) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní stejnou měrou u lezců i nelezců
H21 1- V korekci z visové pozice A (nekorigovaná) do visové pozice B (korigovaná) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní více u nelezců protože na ně bude mít korekce větší vliv
než na lezce

H22 0- V korekci z pozice v lehu C (nekorigovaný) do pozice v lehu D (korigovaný) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní stejnou měrou u lezců i nelezců
H22 1- V korekci z pozice v lehu C (nekorigovaný) do pozice v lehu D (korigovaný) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní odlišnou měrou u lezců i nelezců
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VÝSLEDKY
1.7.1 Metody zpracování dat

Pro zpracování výsledků jsme užili statistických metod. Náš soubor čítal 30 osob,
rozdělených do dvou skupin po 15 osobách podle příslušnosti k lezcům nebo nelezcům.
Nerozlišovali jsme muže a ženy, v každé skupině jich byl ale nicméně stejný počet. Skupinu lezců i
nelezců tvořilo shodně 6 mužů a 9 žen.
Nejdříve jsme vytvořili tabulku v Excelu, kde jsme rozepsali hodnoty tlouštěk jednotlivých svalů
v jednotlivých pozicích a tloušťku celé vrstvy taktéž ve všech pozicích.
lezci

A ext

A int

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,88
0,62
1,31
1,61
1,25
0,78
0,82
0,83
0,68
1,01
0,62
0,38
1,01
1,01
0,53

0,94
1,25
1,88
1,45
1,51
1,07
1,38
1,07
0,96
1,33
1,02
1,63
1,27
1,68
1,17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,40
1,26
0,77
0,56
0,64
0,83
1,18
1,41
0,60
1,30
0,58
0,49
0,69
0,69
0,84

1,42
1,72
0,94
1,32
0,69
1,29
1,58
1,27
2,10
1,68
0,84
1,07
0,64
0,99
1,57

A tran
B ext
B int
0,41
0,82
0,37
0,61
0,46
0,99
0,60
1,25
0,85
1,36
0,28
0,53
0,34
1,29
0,30
0,76
0,31
0,74
0,34
0,93
0,37
0,64
0,37
1,01
0,26
0,78
0,42
1,19
0,34
0,82

0,92
2,05
2,15
1,71
1,67
1,04
1,67
1,62
1,39
1,43
1,04
1,54
1,10
1,63
1,89

B tran
C ext
C int
0,43
1,17
0,68
1,15
0,41
0,84
0,42
1,32
0,96
1,00
0,44
0,66
0,74
0,94
0,48
0,72
0,73
0,59
0,36
0,98
0,50
0,70
0,48
0,88
0,30
0,96
0,45
1,00
0,52
0,68

1,03
0,94
1,60
1,25
1,00
1,02
1,65
1,48
0,79
1,34
1,10
1,12
1,27
1,21
1,45

C tran
D ext
D int
0,54
1,19
0,80
1,01
0,76
0,82
0,37
1,26
0,85
0,97
0,61
0,52
0,55
1,20
0,52
0,74
0,68
0,42
0,66
0,78
0,65
0,72
0,30
0,58
0,31
0,73
0,31
1,30
0,41
0,67

1,10
1,21
1,64
1,16
1,10
0,60
1,96
1,50
0,66
1,11
0,95
0,72
0,98
1,37
1,60

D tran
A celk
B celk
C celk
D celk
0,62
2,23
2,17
2,74
2,91
0,84
2,24
3,34
2,89
3,06
0,79
3,65
3,55
3,20
3,25
0,32
3,66
3,38
2,94
2,74
0,86
3,61
3,99
2,85
2,93
0,55
2,13
2,01
2,29
1,67
0,76
2,54
3,70
3,14
3,92
0,58
2,20
2,86
2,72
2,82
0,35
1,95
2,86
2,06
1,43
0,51
2,68
2,72
2,98
2,40
0,64
2,01
2,18
2,45
2,31
0,32
2,38
3,03
2,30
1,62
0,35
2,54
2,18
2,54
2,06
0,27
3,11
3,27
2,52
2,94
0,50
2,04
3,23
2,54
2,77

nelezci
0,44
0,54
0,35
0,72
0,70
0,61
0,57
0,32
0,94
0,42
0,96
0,37
0,29
0,38
0,49

1,23
1,49
0,73
0,48
0,81
0,74
1,21
1,34
0,88
1,41
0,38
0,64
0,65
0,59
1,02

1,60
1,62
1,21
1,24
0,68
1,78
1,93
1,48
2,06
1,91
0,95
1,43
0,92
1,37
1,23

0,62
0,47
0,53
0,71
0,37
0,54
0,59
0,59
1,19
0,60
0,69
0,41
0,34
0,43
0,46

1,33
0,68
1,07
0,64
0,72
0,44
0,95
1,38
0,65
1,33
0,62
1,30
0,69
0,74
0,83

1,87
1,84
0,94
0,98
0,68
1,19
1,74
1,28
1,41
1,60
0,77
1,14
0,68
1,02
1,50

0,66
0,87
0,34
0,59
0,44
0,30
0,57
0,30
1,13
0,36
0,72
0,49
0,31
0,34
0,46

1,88
0,82
0,84
0,57
0,76
0,65
0,94
0,82
0,58
1,36
0,43
0,88
0,72
0,90
0,83

1,61
1,96
0,96
0,70
0,58
1,16
2,02
1,12
1,80
1,93
0,85
1,30
0,74
1,19
1,20

0,61
0,71
0,33
0,45
0,54
0,39
0,57
0,41
1,20
0,48
0,62
0,48
0,35
0,46
0,50

3,26
3,52
2,06
2,60
2,03
2,73
3,33
3,00
3,64
3,40
2,38
1,93
1,62
2,06
2,90

3,45
3,58
2,47
2,43
1,86
3,06
3,73
3,41
4,13
3,92
2,02
2,48
1,91
2,39
2,71

3,86
3,39
2,35
2,21
1,84
1,93
3,26
2,96
3,19
3,29
2,11
2,93
1,68
2,10
2,79

Tabulka 1- přehled hodnot mohutnosti svalů u jednotlivých probandů

Porovnání mohutností jednotlivých svalů a celé vrstvy. Horní část tabulky 15 lezců, dolní 15
nelezců. Číselné hodnoty AP rozměru pro pozici A, B, C, D a celkové mohutnosti
Tato výchozí data jsme převedli do statistických programů STATISTICA a Statgraphics centurion.
V programu STATISTICA jsme testovali párové t-testy (Studentské t-testy). Párový t-test
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4,10
3,49
2,13
1,72
1,88
2,20
3,53
2,35
3,58
3,77
1,90
2,66
1,81
2,55
2,53

porovnává dvě hodnoty ( např. hodnoty lezců a nelezců u všech konkrétních svalů i celé vrstvy v
konkrétních polohách), zda-li se od sebe statisticky významně liší. Hypotéza byla prováděna na
standardní 5% hladině významnosti.
Ve statistickém programu Statgraphics centurion jsme prováděli jednofaktorovou ANOVU.
Metoda ANOVA spočívá v testování rovností středních hodnot. Závěry byly vyhodnoceny podle pvalu na standardní 5% hladině významnosti. Pokud je P-hodnota větší než 0,05 tak neexistuje
statistický rozdíl mezi středními hodnotami a přijímáme hypotézu H0.
V programu STATISTICA jsme také zpracovali histogramy. Histogramy představují grafické
znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku
intervalů (tříd), a výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu, a mohou
sloužit k výběru vhodné statistické metody u daného vzorku.
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1.7.2 Testování jednotlivých hypotéz H1 až H22

H1

0-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném visu
H1

1-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném visu
H2

0-

Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky OI u nelezců

v nekorigovaném visu
H2 1- Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky OI u nelezců v nekorigovaném
visu
H3 0- Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném visu se neliší od tloušťky TrA u nelezců
v nekorigovaném visu
H3

1-

Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky TrA u nelezců

v nekorigovaném visu
H4 0- Tloušťka OE u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
visu
H4 1- Tloušťka OE u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
visu
H5 0- Tloušťka OI u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
visu
H5 1- Tloušťka OI u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném visu

H6 0- Tloušťka TrA u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
visu
H6 1- Tloušťka TrA u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
visu
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H7

0-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném lehu
H7

1-

Tloušťka OE u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky OE u nelezců

v nekorigovaném lehu
H8

0-

Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky OI u nelezců

v nekorigovaném lehu
H8 1- Tloušťka OI u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky OI u nelezců v nekorigovaném
lehu

H9 0- Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky TrA u nelezců
v nekorigovaném lehu
H9

1-

Tloušťka TrA u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky TrA u nelezců

v nekorigovaném lehu
H10 0- Tloušťka OE u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
lehu
H10 1- Tloušťka OE u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky OE u nelezců v korigovaném
lehu
H11 0- Tloušťka OI u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
lehu
H11 1- Tloušťka OI u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky OI u nelezců v korigovaném
lehu
H12

0-

Tloušťka TrA u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky TrA u nelezců

v korigovaném lehu
H12 1 Tloušťka TrA u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky TrA u nelezců v korigovaném
lehu
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H13 0- průměrná tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném visu se neliší od
tloušťky břišní stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném visu
H13 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném visu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném visu
H14 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném visu se neliší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném visu
H14 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném visu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném visu
H15 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném lehu se neliší od tloušťky
břišní stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném lehu
H15 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v nekorigovaném lehu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v nekorigovaném lehu
H16 0- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném lehu se neliší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném lehu
H16 1- Tloušťka břišní stěny (OE+OI+TrA) u lezců v korigovaném lehu se liší od tloušťky břišní
stěny (OE+OI+TrA) nelezců v korigovaném lehu
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průměr sm.odch
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

A ext
AN ext

0,889333

0,323805

0,882667

0,330680

A int
AN int

1,307333

0,281893

1,274667

0,415432

A tran
AN tran

0,401333

0,149325

0,540000

0,211896

B ext
BN ext

0,914667

0,260381

0,906667

0,354213

B int
BN int

1,523333

0,372284

1,427333

0,400740

B tran
BN tran

0,526667

0,175282

0,569333

0,204467

C ext
CN ext

0,906000

0,210672

0,891333

0,312361

C int
CN int

1,216667

0,250675

1,242667

0,405418

C tran
CN tran

0,554667

0,183142

0,525333

0,239549

D ext
DN ext

0,860667

0,279706

0,865333

0,350914

D int
DN int

1,177333

0,384066

1,274667

0,483409

D tran
DN tran

0,550667

0,200730

0,540000

rozdíl

rozdíl sm.odchylek

t

p-value

int.spolehliv int.spolehlivos
ost -95%
t +95%

maximum

minimum

0,380000

1,61000

0,940000

1,88000

0,260000

0,85000

0,530000

1,36000

0,920000

2,15000

0,300000

0,96000

0,490000

1,41000

0,640000

2,10000

0,290000

0,96000

0,380000

1,49000

0,680000

2,06000

0,340000

1,19000

0,590000

1,32000

0,790000

1,65000

0,300000

0,85000

0,420000

1,30000

0,600000

1,96000

0,270000

0,86000

0,440000

1,38000

0,680000

1,87000

0,300000

1,13000

0,430000

1,88000

0,580000

2,02000

0,330000

1,20000

1,950000

3,66000

1,620000

3,64000

0,006667

0,486910

0,053028

0,958459

-0,262975

0,276308

0,032667

0,593879

0,213036

0,834370

-0,296213

0,361546

-0,138667

0,228187

-2,35356

0,033733

-0,265033

-0,012301

0,008000

0,475307

0,065187

0,948947

-0,255216

0,271216

0,096000

0,564647

0,658476

0,520915

-0,216691

0,408691

-0,042667

0,247833

-0,666770

0,515758

-0,179912

0,094578

0,014667

0,357868

0,158728

0,876150

-0,183514

0,212847

-0,026000

0,473691

-0,212581

0,834718

-0,288321

0,236321

0,029333

0,250869

0,452856

0,657591

-0,109593

0,168260

-0,004667

0,363040

-0,049785

0,960997

-0,205712

0,196378

-0,097333

0,576622

-0,653757

0,523862

-0,416656

0,221989

0,210374

0,010667

0,295477

0,139814

0,890798

-0,152963

0,174296

A celek 2,598000 0,615272
AN celek 2,697333 0,656130

-0,099333

1,093026

-0,351974

0,730100

-0,704631

0,505965

B celek 2,964667 0,613653
BN celek 2,903333 0,756266

2,010000

3,99000

0,061333

1,005342

0,236281

0,816637

-0,495406

0,618073

1,860000

4,13000

C celek 2,677333 0,329100
CN celek 2,659333 0,669269

0,018000

0,699012

0,099732

0,921971

-0,369100

0,405100

2,060000
1,680000

3,20000
3,86000

D celek 2,588667 0,676228
DN celek 2,680000 0,801855

1,430000

3,92000

-0,091333

0,983738

-0,359580

0,724527

-0,636109

0,453443

1,720000

4,10000

Tabulka 2-testování párových t-testů v rámci hypotéz H1- H16

Testování párových T-testů. V tabulce znázorněny výsledky hypotéz H1 až H16. N označuje skupinu
nelezců. Výsledky s p-value pod 0,05 považujeme za statisticky významný rozdíl středních hodnot a
přijímáme u nich hypotézu H1. U p-value nad 0,05 neprokazujeme statisticky významný rozdíl a
přijímáme hypotézu H0. U hypotézy H3 zamítáme H0 a přijímáme H1(p-value= 0,033733). U
ostatních hypotéz přijímáme hypotézy H0.
T-testy prokázaly, že průměry se u všech skupin shodují kromě pozice A (nekorigovaný vis) u m.
transversus abdominis kde se lezci a nelezci různí. V tomto případě zamítáme hypotézu H0 a
přijímáme hypotézu H1.

97

Dále jsme testovaly naše hypotézy metodou ANOVA, která také potvrdila rozdíl mezi středními
hodnotami u skupin lezců a nelezců u svalu m. transversus abdominis v pozici A. V ostatních
pozicích a u ostatních svalů se tyto skupiny středními hodnotami statisticky neodlišují a přijímáme
tedy hypotézu H0.
H1- ANOVA Table A ext a AN ext
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,000333

1

0,00311237

0,9559

Within groups

2,99879

28 0,1071

Total (Corr.)

2,99912

29

0,000333333

H2- ANOVA Table A int a AN int
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,008003

1

0,0635065

0,8029

Within groups

3,52867

28 0,126024

Total (Corr.)

3,53667

29

0,00800333

H3- ANOVA Table A tran a AN tran
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,144213

1

4,29219

0,0476

Within groups

0,940773

28 0,033599

Total (Corr.)

1,08499

29

0,144213

H4- ANOVA Table B ext a BN ext
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,00048

1

0,00496728

0,9443

Within groups

2,70571

28 0,0966324

Total (Corr.)

2,70619

29

0,00048
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H5- ANOVA Table B int a BN int
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,06912

1

0,462051

0,5022

Within groups

4,18863

28 0,149594

Total (Corr.)

4,25775

29

0,06912

H6- ANOVA Table B tran a BN tran
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,013653

1

0,376485

0,5444

Within groups

1,01543

28 0,0362652

Total (Corr.)

1,02908

29

0,0136533

H7- ANOVA Table C ent a CN ext
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,001613

1

0,0227306

0,8812

Within groups

1,98733

28 0,0709762

Total (Corr.)

1,98895

29

0,00161333

H8- ANOVA Table C int a CN int
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,00507

1

0,0446299

0,8342

Within groups

3,18083

28 0,113601

Total (Corr.)

3,1859

29

0,00507
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H9- ANOVA Table C tran a CN tran
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,006453

1

0,141949

0,7092

Within groups

1,27295

28 0,0454624

Total (Corr.)

1,2794

29

0,00645333

H10- ANOVA Table D ext a DN ext
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,000163

1

0

0,9682

Within groups

2,81927

28 0,100688

Total (Corr.)

2,81943

29

0,000163333

H11- ANOVA Table D int a DN int
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,071053

1

0,37

0,5464

Within groups

5,33667

28 0,190595

Total (Corr.)

5,40772

29

0,0710533

H12- ANOVA Table D tran a DN tran
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,000853

1

0,02

0,888

Within groups

1,18369

28 0,0422748

Total (Corr.)

1,18455

29

0,000853333

H13- ANOVA Table A celek a AN celek
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,074003

1

0,18

0,6721

Within groups

11,3269

28 0,404533

Total (Corr.)

11,4009

29

0,0740033

100

H14- ANOVA Table B celek a BN celek
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,028213

1

0,06

0,8091

Within groups

13,2791

28 0,474254

Total (Corr.)

13,3073

29

0,0282133

H15- ANOVA Table C celek a CN celek
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,00243

1

0,00873743

0,9262

Within groups

7,78719

28 0,278114

Total (Corr.)

7,78962

29

0,00243

H16- ANOVA Table D a DN celek
Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio

P-Value

Between groups

0,062563

1

0,113725

0,7385

Within groups

15,4036

28 0,550128

Total (Corr.)

15,4661

29

0,0625633

Tabulka 3- výsledky jednofaktoroví ANOVY pro hypotézy H1- H16

Tyto tabulky zobrazují výsledky testování jednofaktorové ANOVY pro hypotézy H1 až H16. N
označuje skupinu nelezců. ANOVA nám potvrdila výsledky t-testů, kdy u hypotézy H3 je podle
ANOVY p- value 0,0476 a přijímáme hypotézu H1. U ostatních hypotéz přijímáme hypotézy H0.

U hypotézy H3 přijímáme hypotézu H1. Tloušťka TrA v nekorigovaném visu se liší u lezců a u
nelezců, p-value=0,0476.
U hypotéz H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16 přijímáme
hypotézy H0.
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H17 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti OE,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H17 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti OE,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H18 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti OI,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H18 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti OI,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H19 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti TrA,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H19 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) bude rozdíl v mohutnosti TrA,
nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H20 0- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti
svalové vrstvy (OE+OI+TrA), nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům
H20 1- Mezi visovými (A+B) pozicemi a pozicemi v lehu (C+D) nebude rozdíl v mohutnosti
svalové vrstvy (OE+OI+TrA), nezávisle na příslušnosti k lezcům či nelezcům

V párovém t-testu jsme u těchto hypotéz nerozlišovali lezce a nelezce, brali jsme je jako jednu
skupinu. Prokázali jsme rozdíl mezi mezi visovými pozicemi a pozicemi v lehu u m. internus
obliquus abdominis (p-value= 0,000171, hypotéza H18) a

u celé svalové vrstvy (p-value=

0,037846, hypotéza H20).

pruměr

sm.od

A+B ext

0,898333

0,311215

C+D ext

0,880833

0,286044

rozdíl

sm.rozdílu

t

p-value

0,017500

0,283272

0,478532 0,634040

Tabulka 4 výsledky párového t-testu pro hypotézu H17, přijímáme hypotézu H0

Tato tabulka zobrazuje výsledky testování párového t-testu pro hypotézu H17, porovnávající
tloušťku OE ve visových pozicích a v pozicích v lehu, p-hodnota je nad 0,05, přijímáme H0
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pruměr

sm.od

A+B int

1,383167

0,375163

C+D int

1,227833

0,381652

rozdíl

sm.rozdílu

t

p-value

0,155333

0,299810

4,013225 0,000171

Tabulka 5- výsledky párového t-testu pro hypotézu H18, přijímáme hypotézu H1

Tato tabulka zobrazuje výsledky testování párového t-testu pro hypotézu H18, porovnávající
tloušťku OI ve visových pozicích a v pozicích v lehu, OI je mohutnější ve visových pozicích (phodnota=0,000171), přijímáme H1

Sum
A+B int

Source

C+D int

Squares

of

Mean
Df

Square

F-Ratio

P-Value

Between groups 0,723853

1

0,723853

5,05

0,0264

Within groups

16,8979

118

0,143203

Total (Corr.)

17,6218

119

Tabulka 6- testování jednofaktorové ANOVY pro hypotézu H18. P-value je 0,0264, přijímáme H1

Tabulka zobrazující testování rovnosti středních hodnot hypotézy H18 pomocí jednofaktorové
ANOVY. P-value je pod 0,05 (0,0264), existuje statistický rozdíl mezi středními hodnotami,
přijímáme hypotézu H 1

pruměr

sm.od

A+B tran 0,509333

0,193267

C+D tran 0,542667

0,204375

rozdíl

sm.rozdílu

t

p-value

-0,033333

0,186263

-1,38621 0,170900

Tabulka 7 výsledky párového t-testu pro hypotézu H19, přijímáme hypotézu H0

Tabulka zobrazuje výsledky testování párového t-testu pro hypotézu H19, porovnávající tloušťku
TrA ve visových pozicích a v pozicích v lehu, p-hodnota je nad 0,05, přijímáme H0
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pruměr

sm.od

A+B celk 2,790833

0,663045

C+D celk 2,651333

0,628060

rozdíl

sm.rozdílu

t

p-value

0,139500

0,508669

2,124295 0,037846

Tabulka 8- výsledky párového t-testu pro hypotézu H20

Tabulka č.10 zobrazuje výsledky testování párového t-testu testující hypotézu H20, porovnávající
tloušťku celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) ve visových pozicích a v pozicích v lehu,vrstva je
mohutnější ve visových pozicích (p-hodnota=0,037846), přijímáme H1

V párových t-testech jsme prokázali rozdíl u hypotéz H18(OI, p-value=0,000171 ) a H20 (TrA, pvalue=0,037846). Je zde rozdíl mezi visovými pozicemi a pozicemi v lehu.
V jednofaktorové analýze ANOVA jsme prokázali rozdíl pouze u hypotézy H18 (OI, pvalue=0,0264). Je zde rozdíl mezi visovými pozicemi a pozicemi v lehu.

U hypotéz H17 a H19 přijímáme hypotézy H0.
U hypotéz H18 a H20 přijímáme hypotézy H1.
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H21 0- V korekci z visové pozice A (nekorigovaná) do visové pozice B (korigovaná) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní stejnou měrou u lezců i nelezců
H21 1- V korekci z visové pozice A (nekorigovaná) do visové pozice B (korigovaná) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní více u nelezců protože na ně bude mít korekce větší vliv
než na lezce

A lezci
B lezci

pruměr

sm.od

rozdíl

2,598000

0,615272

2,964667

0,613653

0,366667

sm.rozdílu t

0,539691

p-value

-2,63131 0,019736

Tabulka 9- výsledky párového t-testu pro hypotézu H21

Tabulka zobrazuje výsledky testování párového t-testu porovnávající tloušťku celé svalové vrstvy
(OE+OI+TrA) lezců ve visových pozicích A a B. V pozici A u lezců jsme naměřili průměrnou
mohutnost 2,598000, v korigované pozici B byla prům. mohutnost 2,964667, p-value je 0,019736,
rozdíl průměrné tloušťky u A a B je statisticky významný

Sum

of

Mean

A lezci

Source

Squares

Df

Square

F-Ratio

P-Value

B lezci

Between groups

1,00833

1

1,00833

2,67

0,1134

Within groups

10,5718

28

0,377565

Total (Corr.)

11,5801

29

Tabulka 10- ANOVA- hypotéza H21- p-value nad 0,05, přijímáme hypotézu H0

pruměr

sm.od

A nelezci 2,697333

0,656130

2,903333

0,756266

B nelezci

rozdíl

0,206000

sm.rozdílu t

0,297341

p-value

-2,68323 0,017832

Tabulka 11- výsledky párového t-testu pro hypotézu H21

Tabulka zobrazuje výsledky testování párového t-testu porovnávající tloušťku celé svalové vrstvy
(OE+OI+TrA)ne lezců ve visových pozicích A a B. V pozici A u nelezců jsme naměřili průměrnou
mohutnost 2,697333, v korigované pozici B byla prům. mohutnost 2,903333, p-value je 0,017832,
rozdíl průměrné tloušťky nelezců v pozicích A a B je statisticky významný
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Sum

of

Mean

A nelezci Source

Squares

Df

Square

F-Ratio

P-Value

B nelezci Between groups

0,31827

1

0,31827

0,63

0,4322

Within groups

14,0342

28

0,501222

Total (Corr.)

14,3525

29

Tabulka 12- ANOVA- hypotéza H21- p-value nad 0,05, přijímáme hypotézu H0

Při použití T-testu jsme prokázali rozdíl mezi hodnotami pozic A a B u lezců i nelezců, výsledky
lezců a nelezců se téměř shodují. Ale hodnoty u nelezců jsou oproti lezcům více rozkolísané, je u
nich vyšší směrodatná odchylka, u lezců jsou si naměřené hodnoty bližší. Nicméně u nelezců jsou
v obou pozicích průměrné naměřené hodnoty vyšší než u lezců.

Rozdíly mezi visovými pozicemi a a B se vyskytují u lezců i u nelezců, ale rozdíl mezi
skupinami lezců a nelezců není statisticky významný.
U hypotézy H21 přijímáme hypotézu H0.
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H22 0- V korekci z pozice v lehu C (nekorigovaný) do pozice v lehu D (korigovaný) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní stejnou měrou u lezců i nelezců
H22 1- V korekci z pozice v lehu C (nekorigovaný) do pozice v lehu D (korigovaný) se tloušťka
celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA) změní odlišnou měrou u lezců i nelezců
pruměr

sm.od

C lezci

2,677333

0,329100

D lezci

2,588667

0,676228

rozdíl

sm.rozdílu t

0,088667 0,436428

p-value

0,786852 0,444485

Tabulka 13- výsledky párového t-testu pro H22- změna z pozice C do D u lezců

Tato tabulka ukazuje výsledky testování párového T-testu porovnávající tloušťku celé svalové vrstvy
(OE+OI+TrA) lezců v pozicích v lehu C a D. V pozici C u lezců jsme naměřili průměrnou
mohutnost 2,677333, v korigované pozici D byla prům. mohutnost 2,588667. P-hodnota ≥0,05, tedy
neexistuje statistický rozdíl mezi středními hodnotami a nepodařilo se prokázat rozdílnost skupin
C lezci a D lezci
C lezci

Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio P-Value

D lezci

Between groups

0,0589633

1

0,21

Within groups

7,91827

28 0,282795

0,058963

0,6515

Tabulka 14- výsledky testování ANOVA pro H22- změna z pozice C do D u lezců, nepodařilo se prokázat rozdílnost skupin

Výsledky testování jednofaktorové ANOVY pro hypotézu H22, p-hodnota ≥0,05, tedy neexistuje
statistický rozdíl

pruměr

sm.od

C nelezci 2,659333

0,669269

2,680000

0,801855

D nelezci

rozdíl

0,020667

sm.rozdílu t

0,343895

0,232750

p-value

0,819324

Tabulka 15- výsledky párového t-testu H22- změna z pozice C do D u lezců

Tato tabulka ukazuje výsledky testování párového T-testu porovnávající tloušťku celé svalové vrstvy
(OE+OI+TrA)nelezců v pozicích v lehu C a D. V pozici C u nelezců jsme naměřili průměrnou
mohutnost 2,659333, v korigované pozici D byla prům. mohutnost 2,680000. P-hodnota ≥0,05, tedy
neexistuje statistický rozdíl mezi středními hodnotami a nepodařilo se prokázat rozdílnost skupin
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C nelezci a D nelezci
C nelezci Source

Sum of Squares

Df Mean Square

F-Ratio P-Value

D nelezci Between groups

0,00320333

1

0,01

15,2725

28 0,545446

Within groups

0,003203

0,9395

Tabulka 16- výsledky testování ANOVA- změna z pozice C do D u nelezců, nepodařilo se prokázat rozdílnost skupin

Výsledky testování jednofaktorové ANOVY pro hypotézu H22, p-hodnota ≥0,05, tedy neexistuje
statistický rozdíl
U lezců a nelezců se nepodařilo prokázat rozdíl mezi polohou C a D, ale opět je zde vidět větší
rozkolísanost hodnot a tím pádem směrodatných odchylek u nelezců. Všechny hodnoty lezců jsou si
k sobě blíže, stejně jako v minulém případě u pozic A a B.

A
ext
int
LEZCI tran
ext
int
NELEZCI tran

0,889333
1,307333

C

B

0,882667

0,526667 ↑
0,906667 ↑

1,274667

1,427333 ↑

0,540000

0,569333 ↑

0,401333

ext
int
LEZCI tran
ext
int
NELEZCI tran

0,914667 ↑
1,523333 ↑

0,906000
1,216667

D
0,860667 ↓
1,177333 ↓

0,891333

0,550667 ↓
0,865333 ↓

1,242667

1,274667 ↑

0,525333

0,540000 ↑

0,554667

Tabulka 17- průměrné tloušťky jednotlivých svalů ve visových pozicích (A+B) a pozicích v lehu (C+D)

Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty tlouštěk svalů v jednotlivých pozicích. Červeně znázorněny
jsou vyšší hodnoty, tzn. zda mají v dané pozici daný sval v průměru mohutnější lezci nebo nelezci.
Šipky znázorňují posun hodnoty z nekorigované do korigované pozice

LEZCI
NELEZCI

A

B

2,598000

2,964667

↑

2,677333

2,588667 ↓

2,903333

↑

2,659333

2,680000 ↑

2,697333

C

D

Tabulka 18- průměrné tloušťky celé svalové vrstvy v jednotlivých pozicích

Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty tlouštěk celé svalové vrstvy (OE+OI+TrA). Červeně
znázorněny jsou vyšší hodnoty, tzn. zda mají v dané pozici svalovou vrstvu v průměru mohutnější
lezci nebo nelezci. Šipky znázorňují posun hodnoty z nekorigované do korigované pozice
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Z první tabulky vyplývá, že když porovnáme průměrné naměřené hodnoty u visových pozic tak se
jak u lezců, tak u nelezců zvětší mohutnost jednotlivých svalů i celé vrstvy při korekci z polohy A
do polohy B. Lezci mají v průměru mohutnější OI a OE, a to v obou pozicích. Nelezci mají oproti
lezcům mohutnější TrA.
V pozicích v lehu se u lezců po korekci z C do D v průměru všechny svaly zeslabily. U nelezců
vzrostla mohutnost OI a TrA. Oproti visovým pozicím zde ale v obou případech mají TrA
mohutnější lezci. Nelezci mají naopak v obou pozicích mohutnější OI.

U hypotézy H22 přijímáme hypotézu H0.
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DISKUSE
Pro bakalářskou práci jsem si vybrala téma práce ve visu za horní končetiny, protože podle
mého názoru visová cvičení a jejich modifikace do rehabilitace patří. Využití visu je vícero.
V terapii horních končetin při snaze o dosažení centrovaného postavení v ramenním kloubu a
nastavení lopatky, když chceme dosáhnout správné koaktivace svalů ramenního pletence a zejména
zapojit povětšinou oslabené dolní fixátory lopatek, udržet střední postavení ramene vyvážením
aktivity mezi přední stranou ramene- m. pectoralis minor et major a m. subclavius a mm.
rhomboideii. Už samotný statický vis je prevencí vertebrogenních obtíží, kdy dochází k trakci
páteře, jestliže je proveden správně. Aby se mohl ramenní pletenec správně zapojit do pohybového
vzoru, je potřebné mít svalstvo, které ho tvoří, v rovnováze. V běžném životě převládají pohyby do
vnitřní rotace v ramenním kloubu a flexe převážně končí v horizontále. Vnitřní rotaci užíváme při
uchopování předmětů, lehká vnitřní rotace se vyskytuje i při běhu a chůzi. Při statickém
dlouhodobém sedu také velmi často paže rotují dovnitř, objevuje se protrakce ramen a vnitřní
rotátory se zkracují a zevní rotátory oslabují. Aby byly svaly kontrolující pozici ramenního pletence
v rovnováze, je potřeba rovnoměrně zatěžovat jak vnitřní, tak zevní rotátory. Právě aktivity
s využitím visu za horní končetiny, ve kterých horní končetiny pracují v uzavřených řetězcích
využívají obě rotace a také ostatní pohyby v ramenním kloubu v celém rozsahu, a horní končetina
se zde dostává do flexe nad 90o. Za velmi vhodný sport pro široké spektrum funkčních potíží
považuji lezení, bouldering a jiné koordinačně náročné aktivity s využitím lokomoce přes horní
končetiny jako jsou různé formy vzdušné akrobacie jako je například akrobacie na šálách, hrazdách,
corde lisse nebo na strapsech. V těchto sportech se využívá zkřížený lokomoční vzor využívající
horní i dolní končetiny aktivující rovnoměrně celé tělo a nejdelší svalové řetězce jdoucí celým
tělem. Tyto sporty navíc imitují naši pohybovou aktivitu z dětství, tedy v průběhu ontogeneze, a to
lezení po stromech a prolézačkách na dětských hřištích. Tato aktivita je komplexní, procvičí se síla,
obratnost, vytrvalost, rovnováha, orientace v prostoru a pohyb je potřeba dopředu plánovat a
přemýšlet o dalším postupu. Navíc trénuje i psychické aspekty sportovce a schopnost rychlého a
správného rozhodování, kdy lezec vždy přijímá určitou míru rizika a vybírá si více či méně
riskantní cestu či pohyb (Morrison, Schöffl, 2007, Francová et al. 2006). V předškolním věku jsme
takto dříve na stromech a prolézačkách nacházeli většinu dětí. Rozvoj motoriky byl komplexní a
symetrický, posilovalo se svalstvo celého těla, ne izolovaně vybrané skupiny. Dnes už se situace
bohužel změnila a děti se častou stávají neaktivními již od raného dětství. Bodem zlomu se stává
vstup do první třídy, kdy dojde k prudkému úbytku spontánní pohybové aktivity ve prospěch
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sedavého trávení času ve škole. Mnoho dětí dále v intenzivním neomezovaném pohybu
nepokračuje, rodiče spíše vyberou určitý konkrétní sport, kterému se dítě začne věnovat. Určitá část
dětí ale s pravidelnou sportovní aktivitou nezačne a zároveň již neprovozuje svou předškolní
spontánní pohybovou aktivitu. Ve školních lavicích se držení těla zhorší, dětská postura ochabuje,
může dojít k rozvoji deformit páteře ve smyslu skolióz, nadměrných lordóz a kyfóz, ale i ke vzniku
oploštělých zad nebo až inverzních křivek při nedostatečnosti svalového korzetu kdy je trupové
svalstvo insuficientní. V oblasti ramene může nedostatečností fixátorů lopatek vzniknout právě
nějaká forma skapulární dyskinezy až syndrom SICK. Ramenní pletenec se dostává do dlouhodobě
decentrovaného postavení, svaly jsou vůči sobě trvale v dysbalanci a silnější přetahují slabší. Na
kyfotickém hrudníku je potom lopatka trvale v elevaci a abdukci, zatímco na oploštělém je tlačena
do addukce a deprese. Daný jedinec má problém najít neutrální postavení lopatky. Tyto odchylky
jde vhodně pohybovou aktivitou napravit. Když se ale na decentrovaném nezpevněném rameni
začne hrát např. tenis, squash nebo jiné asymetrické sporty probíhající v otevřeném kinematickém
řetězci, velmi snadno dochází ke zranění- léze měkkých tkání, ruptura vazů a může až vzniknout
trvale instabilní rameno. Kdyby bylo rameno zpevněné ve smyslu silných pletencových svalů a
vazů stabilizující pletenec a fungovala by správná souhra a načasování s trupovým svalstvem, ke
zranění by došlo s nepochybně menší pravděpodobností.
Jak uvádím v teoretické části, vis v obecném smyslu je fylogeneticky starý fixovaný vzor.
Statický vis je z hlediska horních končetin uzavřený kinematický řetězec, což je při rehabilitaci
šetrnější varianta než řetězec otevřený, proto se s ním dnes v terapii horních končetin doporučuje
začínat. Ramenní pletenec dnešního člověka je stále k visu a šplhu přizpůsobený (Kračmar et al,
2007), i když někteří autoři naznačují, že dnešní dokonalé napřímení, dorzoventrální oploštění
hrudníku a pozice lopatky je již jistou biomechanickou kontraindikací práce ve visu (Krobot et al,
2004). Faktem ale zůstává, že když je správně nastavený ramenní segment, ovlivní to pozitivně
trup, který může správně pracovat a naopak. Při rychlejším pohybu horní končetinou se ještě před
započetím pohybu zaktivuje břišní svalstvo, aby připravilo trup na případné vychýlení a břišní svaly
pracovali ve smyslu protipohybu. Tento vztah feedforward- primemover- feedback aktivita je
obecně známý a ověřený mnoha studiemi (Hodges a Richardson 1997, Hodges et al., 1999, Hodges
et al. 2001) povrchovou a jehlovou EMG, ultrazvukem i Dopplerovskou sonografií zkoumající
navýšení průtoku krve v daných svalech (Mannion et al. 2008). Narušený je například u pacientů
s chronickými bolestmi zad, hlavně bederní páteře (LBP), kde je timing svalové aktivity odlišný,
nástup feedforward aktivity břišních svalů většinou opožděný a trup nereaguje tak dobře na
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výchylky způsobené pohyby horních končetin (Hodges et al. 1999). Tento stav je však až
sekundárně vzniklý, lze mu předejít a jde ho terapeuticky ovlivnit, jelikož se většinou jedná o
funkční změny, v CNS fixovaný vzorec nástupu svalové aktivity. Terapií trupového svalstva
pozitivně ovlivníme i oblast ramen a naopak, HKK od trupu nemůžeme oddělit. Při správně vedené
terapii a centraci lopatky se zaktivuje břišní stěna a „hluboký stabilizační systém“ udržující
v rovnováze ventrální a dorsální svaly trupu (Hodges a Richardson 1997, Teyhen et al. 2008,
Pulkovski et al. 2012). Jedná se o ukázku řetězení svalové aktivity a příklad toho, jak zásahem do
jednoho segmentu ovlivníme celý řetězec.
Problematika měření břišních svalů ultrazvukem
Jak již popisuji v teoretické části, měřění břišní stěny ultrazvukem není vždy naprosto
relevantní. Změny v aktivitě svalu ne vždy korelují se změnou tloušťky na ultrazvuku (Hodges et al
2003). Svalové kontrakce mají různou podobu, koncentrická a excentrická kontrakce se na
ultrazvuku projeví jinak, sval přitom pracuje v obou případech, v excentrickém režimu většinou
ještě více (především vzhledem k pozici těla v gravitačním poli během visových poloh). Vztah
stupně kontrakce a ztluštění břišních svalů není u všech svalů lineární z důvodu lokálních
biomechanických parametrů- břišní svaly zabírají značnou plochu, jsou zakřivené, zavzaté v silných
fasciích s odlišnými schopnostmi kontrakce než vlastní svalová tkáň. Kontrakce se tak projeví méně
zřetelně a ze sledování jednoho místa z celé plochy svalu nelze získat zcela spolehlivé výsledky,
protože svalové snopce jsou u břišních svalů v jejich různých částech orientovány jinak a sval se
nemusí zapojit jako celek ale pouze selektivně určitá část. Měření končetinových svalů s jasným
začátkem, úponem a bříškem svalu je mírně spolehlivější než u trupových svalů. Například
izometrické kontrakce OI a TrA produkují nelineární vzestup tloušťky svalů, u OE jasný vztah mezi
kontrakcí a změnou tloušťky není (Hodges et al. 2003, Kim et al. 2014).
U lezců jsem předpokládala díky jejich specifickému tréninku lepší souhru ramenní pletenectrup. Tuto domněnku jsem ale svým měřením přímo potvrdit nebo vyvrátit nemohla. Mohla jsem
ale porovnávat změny mezi lezci a nelezci a jednotlivými pozicemi a vliv korekce. Dále jsem
předpokládala větší absolutní AP rozměry u mužů než u žen. Tento předpoklad se mi u testovaných
probandů nepotvrdil, ačkoli v pracích na toto téma se obecně uznává fakt, že muži mají mohutnější
svalovinu (Rankinová et al., 2006, Rhoová et al. 2013). Nicméně jsem pracovala pouze s malým
vzorkem 30-ti probandů, kteří všichni aktivně sportují (v rozmezí 6-30 hodin cílené pohybové
aktivity/tréninku týdně) a u sportovců budou rozdíly v množství svalstva a jeho mohutnosti
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podstatně nižší než u běžné nesportující populace. Když jsem porovnávala celkovou mohutnost
všech tří svalů dohromady v jednotlivých pozicích, mezi nejvyššími čísly figurovaly i ženy.
Předpokládala jsem vždy větší AP rozměr jednotlivých svalů i celkové mohutnosti u korigovaných
pozic ve visu i v leže oproti pozicím nekorigovaným. Odůvodnila jsem si to díky lepší aktivaci
svalového řetězce od lopatky na pánev přes fixátory lopatek, zejména serratus anterior- obliquus
externus- obliquus internus a transversus jako hlavní stabilizátor trupu a dále hluboké svaly kolem
páteře. Tento předpoklad se potvrdil částečně.
Příčiny možných chyb měření
Prováděný způsob měření, přestože jsme se snažili zajistit pro všechny shodné podmínky a
vybírali jsme pouze probandy, kteří splňovali všechna daná kritéria, může obsahovat zkreslení
výsledků.
Měli jsme celkem tři termíny měření a korekci probandů prováděli dvě různé osoby. Snažili
jsme se pozice co nejlépe nadefinovat, ale odchylky mohou být přítomné.
Vis za extendované horní končetiny s dolními končetinami v trojflexy je náročnější na sílu
horních končetin než pozice na zádech v poloze 3.-5.-ti měsíčního dítěte. Ve visu také více působí
gravitace a držení flektovaných dolních končetin může zvyšovat excentrickou složku kontrakce
břišních svalů a dávat tak rozporuplné výsledky kdy sval pracuje více, ale AP rozměr v daném
místě je nižší.
Lidské tělo není v sagitální ose symetrické. Břišní svaly jsou různě mohutné na levé a na
pravé straně. Lehké asymetrie jsou fyziologické (Vařeka 2001). Mohou se ale výrazně akcentovat
při specifické asymetrické pohybové aktivitě ve smyslu např. raketových sportů nebo při
dlouhodobém asymetrickém statickém zatížení. To by však nemělo hrát roli při porovnávání vlivu
polohy či korekce na aktivaci jednotlivých svalů na téže straně.
Studie zabývající se problematikou měření břišních svalů ultrazvukem také udávají
genderové rozdíly (Rhoová et al. 2013, Rankinová et al. 2006, Teyhen et al. 2006) jak v absolutní
tloušťce celé laterální skupiny břišních svalů, tak rozdílnost v poměrech mohutnosti jednotlivých
svalů.
Další možnou komplikací je i znalost správného provedení korigovaných pozic, v tom smyslu že
lezci a akrobaté pozici ve visu za horní končetiny dobře znají a centrace lopatek nebo jakékoliv
individuální zastabilizování ramenního pletence, třeba i patologickými mechanismy je pro ně
zautomatizovaný pohyb na který jsou zvyklí a jejich svalstvo pracuje v pro ně známé souhře jak to
jedinci vyhovuje nejlépe a jak je naučený aby byl pohyb co nejméně náročný. Do určité míry
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zatížení jde dostáhnout stabilizace lopatek i náhradními mechanismy, např. převládající a
přednostnou aktivací m. latissimus dorsi namísto m. serratus anterior. Nemusí být ani správné
nastavení hrudního koše, například lidé s oploštělou Th kyfózou si mohou pomáhat zástupným
mechanismem lehké flexe v Th páteři během provádění cviku. Pro nelezce je však vis často nový
pohyb který mohou provádět poprvé, pro jejich motorické řízení to je nový pohyb který musejí
zpracovávat na korové úrovni a svaly nejsou synchronizované pro adekvátní zapojení bez zbytečné
aktivace měřených a třeba i okolních svalů navíc.
U polohy na zádech může být výsledek ovlivněn znalostí požadované pozice. Jestliže je
například jedinec instruovaný ve cvičení v poloze 3.-5.-ti měsíčního dítěte na zádech a často si
takhle cvičí tak i jeho klidová, „nekorigovaná“ pozice bude, třeba i podvědomně, ovlivněna touto
znalostí. Navíc takto edukovaný jedinec přesně rozumí pokynům k nastavení do korigované pozice
a to mu opět poskytuje výhodu nad probandem provádějícím pozici poprvé.
Výsledky měření
Pracovali jsme pouze s malým vzorkem probandům, pro statistiku hraničním počtem 30, který
dovoluje jen omezené množství statistických analýz. Rozdílnost nebo nerozdílnost námi získaných
dat však byla viditelná už po provedení párových t-testů, které jsme dále doplnili jednofaktorovou
ANOVOU.
Dá se očekávat, že při vyhodnocování většího množství probandů mohou závěry vyjít
odlišně. Faktorem, který podle mě zapříčinil malé rozdíly mezi skupinami lezců a nelezců je výběr
probandů. Pro měření jsme vybírali pouze aktivní sportovce, kteří se cílené pohybové aktivitě
věnují až několik hodin denně. Nejedná se tedy o vzorek průměrné populace. Rozdíly ve svalových
tloušťkách lezců a ostatních sportovců budou tedy nepochybně menší, než kdybychom porovnávali
lezce a sedavou populaci. Stejně tak rozdíly mezi muži a ženami budou u sportovců menší. Námi
zvolená metoda, tedy statické snímky ultrazvukem nám také nic nevypoví o timingu svalů a jejich
koordinaci. Když někdo často posiluje břišní svaly, nebo má mezomorfní somatotyp, tak budou
v objemu zcela jistě větší, ale tento jeden fakt nám nic nevypovídá o zapojení konkrétního svalu
v souhře s ostatními, jestli je jeho kontrakce efektivní a ne naopak nadbytečná a zda-li nepřebírá
úlohu jiných, oslabených svalů.
Zajímavé je, že tloušťky některých břišních svalů vyšly lépe ve prospěch nelezců. Moje
původní domněnka byla, že čím mohutnější, tím lepší, a zárověň jsem u lezců předpokládala lepší
koaktivaci. Při zpracovávání výsledků vyšlo najevo, že ne vždy je větší mohutnost v daném místě
ukazatelem velké aktivace a správného zapojení. Lezci obecně měli spíše tloušťky jednotlivých
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svalů vyrovnané, symetricky zapojené, bez větších výchylek, a ne vždy byla absolutní tloušťka
všech svalů dohromady velká. Nelezci měli ve všech případech hodnoty více rozkolísané, s vyšší
směrodatnou odchylkou. U lezců jsou si naměřené hodnoty k sobě blíže. Mohutnost je u lezců ale
často menší, čehož jsem si všimla už při měření, i když lezci měli obecně menší problémy vydržet
ve visových pozicích. Spíše než mohutnost svalů je nejspíše důležitější vzájemná koaktivace a
mezisvalová i intrasvalová souhra, kdy se zvětší všechny svaly rovnoměrně, a celková tlouštka se
tolik nezmění (tedy stav, který popisuji u lezců), než stav, kdy se celá vrstva hodně ztlustí, ale je to
třeba díky velké kontrakci jednoho svalu a ostatní dva zůstanou nezapojené.
Tento jev se vyskytoval naopak častěji u nelezců. Někteří probandi z druhé skupiny nelezců
dosáhly větší mohutnosti jednotlivých svalů i celé vrstvy než skupina lezců, otázkou však je zda-li
je to dobře a jestli spíš není ideální stav kdy jsou všechny vrstvy symetrické a aktivace je
rovnoměrně rozložena do všech, a například transversus nemusí mohutně zbytňovat aby
zastabilizoval trup (například právě ve visu A došlo k výraznému zbytnění transversu u některých
nelezců, možná právě proto že je to pro ně nová poloha a potřebují transversus jako sval
stabilizující trup mnohem více než lezci kteří jsou tomuto pohybu navyklí a aktivace se rovnoměrně
rozdělí do všech vrstev břišní stěny bez významného nárůstu mohutnosti AP rozměru).
Ultrazvuk v reálném čase by mohla být vhodná metoda biofeedbacku pro pacienty při
tréninku zapojování břišních svalů a při práci se svalstvem stabilizujícím trup, a to jak ve visových
pozicích, tak v pozicích v lehu. Pacient by na obrazovce okamžitě viděl změnu, dostalo by se mu
zpětné vazby a mohlo by ho to motivovat ke správnému provedení cviku a lepším výkonům.
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ZÁVĚR
Neprokázali jsme jednoznačnou rozdílnost lezců a nelezců ve visových pozicích ani v pozicích
v lehu.
UZ jsme měřili anterioposteriorní tloušťku svalů. Měli jsme 30 probandů (modus=22,
medián=22,25 let) rozdělených na 2 skupiny lezců a aerobně trénujících nelezců. Mezi lezci a
nelezci je v tloušťce svalů rozdíl u TrA v nekorigovaném visu (p-value= 0,0476, směrodatná
odchylka lezci= ±0,149325, nelezci=±0,211896). Větší mohutnost celé svalové vrstvy je u obou
skupin ve visech (p-value=0,037846, sm.odch. vis=±2,790833, sm. odch. leh=±2,651333). OI je
také u obou skupin mohutnější ve visech (p-value=±0,000171, sm. odch.vis= ±0,375163, sm. och.
leh=±0,381652). Korekcí se u lezců zvýší celková mohutnost ve visu (nekorigovaný vis prům.
tloušťka= 2,598000, korigovaný vis prům. tloušťka= 2,964667) a sníží se v lehu (nekorigovaný leh
prům. tloušťka=2,677333, korigovaný leh prům. tloušťka=2,588667). U nelezců se po korekci zvýší
ve visu (nekorigovaný vis prům. tloušťka= 2,697333, korigovaný vis prům. tloušťka= 2,903333) i
v lehu (nekorigovaný leh prům. tloušťka= 2,659333, korigovaný leh prům. tloušťka=2,680000).
Nelezci mají ve visu mohutnější TrA než lezci, lezci mají mohutnější OI a OE. V lehu mají
průměrně nelezci mohutnější OI a lezci TrA. Rozdíl mezi korekcí a nekorekcí je ve visu i v lehu
obdobný u obou skupin.
Hodnoty nelezců jsou oproti lezcům více rozkolísané, vyskytují se u nich větší směrodatné
odchylky. Z výsledků vyplývá nižší rozptyl hodnot u lezců oproti nelezcům, kde se ve všech
pozicích vyskytl větší rozptyl hodnot spojený s vyšší směrodatnou odchylkou.
UZ může být nástroj sloužící jako klinický biofeedback.
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SOUHRN
Tato práce popisuje v teoretické části fylogenezi horní končetiny s důrazem na ramenní
pletenec. Poukazuje na fylogenetický vývoj ramenního pletence hominoidů. Je úzce spjat s typem
převážně používané lokomoce, zda převažuje kvadrupedální lokomoce nebo lokomoce ve visu za
horní končetiny. V kvadrupedii je vyváženost obou párů končetin při pohybu, zatěžují se
rovnoměrně (Richmond et al, 2001). Naopak u stromové antipronográdní lokomoce (brachiace,
ručkování, šplhání, zavěšování) v lokomoci dominují HKK ( Vančata 2003). Od toho se odvíjí
odlišný tvar lopatky, její parametry a umístění na trupu (Young 2004, Geisler 2000). Hominoidi se
vyznačují dobře vyvinutou klavikulou a dorsolaterálně umístěnou lopatkou, což umožňuje velkou
pohyblivost ramenního pletence a dobré rozsahy v pohybech nad hlavou. Předloktí tvoří 2 kosti,
umožňující pronaci a supinaci. Tyto parametry podstatně zvyšují pohyblivost všech segmentů,
zároveň však vzniká strukturální nestabilita, kterou je nutné korigovat dynamickou svalovou fixací.
Ruka přechodem z kvadrupedální lokomoce dostává možnost manipulace. V poslední fázi
hominizace získal člověk dorzoventrálně oploštělý hrudník (Ashton, Oxnard, 1993), extendovaný
trup, rovný humerus s kulovitou hlavicí (Preuschoft 2010), torze humeru se zredukovala pod 16o ,
lopatka zvětšila svou plochu, expandovala směrem od kloubu a mediokaudálně (Roberts 1974).
Některé rysy lopatky sledují lokomoční návyky během života jedince (Preuschoft 2010). Průběh
ontogeneze je jistá forma rekapitulace tvarových změn fylogenetického vývoje daného druhu
(Čihák 2011).
Lidská lopatka vykazuje značnou individuální variabilitu a významně koreluje se silovými
schopnostmi zevních rotátorů paže (Krobot 2004). Pohyb do zevní rotace paží je komplexní pohyb
vykazující funkční hierarchii (Happee, Van Der Helm, 1995, Enoka 1994). Podle EMG studií je u
zevní rotace paže nutná preaktivita (feedforward activity) břišních svalů zajišťující stabilizaci trupu
(Basmajian, DeLuca, 1985). Pohyb do zevní rotace paže začínají břišní svaly jakožto primemovers
(Bouisset, Zattara, 1981). Toto načasování je uloženo jako program v CNS (Hodges&Richardson
1997), kdy se nástup aktivity konkrétních trupových svalů liší podle směru pohybu paže a podle
očekávaného směru vychýlení těžiště (Aruim 1998, Hodges 2001). Jako první je aktivován sval
v opozici ke směru prováděného pohybu. TrA je ve feedforward aktivitě nejdůležitější (Cresswell
1994), jeho kontrakce je směrově nespecifická, kontroluje trupovou stabilitu nezávisle na
požadavcích (Hodges&Richardson 1999). U pacientů trpících LBP je nástup feedforward activity
opožděný a pozměněný (Hodges, Richardson, 1999).
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Sportovci užívající HKK v overhead activities vyžadujících silovou zevní rotaci mají
tendenci k více selektivnímu a koordinovanému náboru svalů HK (Mayer 2001).
V pilotní studii jsme zkoumali vztah horních končetin a břišního svalstva ve statickém visu za
HKK. Kromě visu jsme měřili také odlišnou pozici, supinační polohu 3.-5. měsíce. Hledali jsme
možné odlišnosti u lezců, jakožto sportovců využívajících často vis za HKK a silovou zevní rotaci
paží nad hlavou a nelezců, kteří jsou ovšem aktivními sportovci. Vis za HKK i leh jsme vždy měřili
nekorigovaný a po manuální korekci probanda. Hledali jsme případné změny zapříčiněné vlivem
korekce a také příslušnosti k lezcům či nelezcům.
UZ jsme měřili anterioposteriorní tloušťku břišních svalů. Změřili jsme celkem 30 probandů
(modus=22, medián=22,25 let), rozdělených do 2 stejně velkých skupin lezců a aerobně trénujících
nelezců. U každého probanda jsme měřili svaly OE, OI a TrA v konkrétně daném místě na pravé
straně. Měřili jsme ve 4 pozicích, vždy v nekorigované a poté korigované A a B vis za HKK a C a
D leh na zádech, DKK byly vždy v trojflexi. K měření statických snímků jsme použili přenosný
UZ přístroj GE Logicq e s lineární sondou a frekvence ultrazvuku byla 10 MHz. Snímky byly
zpracovány v softwaru xVision a poté převedeny do softwaru GE Healthcare. Ke zpracování
naměřených dat jsme použili programy Statgraphics centurion a STATISTICA. Ze statistických
metod jsme použili testování párových t- testů a jednofaktorovou ANOVU.
Mezi lezci a nelezci je v tloušťce svalů rozdíl u TrA v nekorigovaném visu (p-value= 0,0476,
směrodatná odchylka lezci= ±0,149325, nelezci=±0,211896). Větší mohutnost celé svalové vrstvy
je u obou skupin ve visech (p-value=0,037846, sm.odch. vis=±2,790833, sm. odch.
leh=±2,651333). OI je také u obou skupin mohutnější ve visech (p-value=±0,000171, sm. odch.vis=
±0,375163, sm. odch. leh=±0,381652). Korekcí se u lezců zvýší celková mohutnost ve visu
(nekorigovaný vis prům. tloušťka= 2,598000, korigovaný vis prům. tloušťka= 2,964667) a sníží se
v lehu (nekorigovaný leh prům. tloušťka=2,677333, korigovaný leh prům. tloušťka=2,588667). U
nelezců se po korekci zvýší ve visu (nekorigovaný vis prům. tloušťka= 2,697333, korigovaný vis
prům. tloušťka= 2,903333) i v lehu (nekorigovaný leh prům. tloušťka= 2,659333, korigovaný leh
prům. tloušťka=2,680000). Nelezci mají ve visu mohutnější TrA než lezci, lezci mají mohutnější OI
a OE. V lehu mají průměrně nelezci mohutnější OI a lezci TrA. Rozdíl mezi korekcí a nekorekcí je
ve visu i v lehu obdobný u obou skupin. Hodnoty nelezců jsou oproti lezcům více rozkolísané,
vyskytují se u nich větší směrodatné odchylky. Počítali jsme s průměry skupin. Všechny závěry
jsme vyhodnocovali podle p-value na 5% hladině významnosti.
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Ultrazvuk v reálném čase by mohla být vhodná metoda biofeedbacku pro pacienty při
tréninku zapojování břišních svalů a při práci se svalstvem stabilizujícím trup, a to jak ve visových
pozicích, tak v pozicích v lehu. Pacient by na obrazovce okamžitě viděl změnu, dostalo by se mu
zpětné vazby a mohlo by ho to motivovat ke správnému provedení cviku a lepším výkonům.
Vis a visová cvičení za HKK aktivující svalstvo ramenního pletence i břišní stěnu a jedná se
o fylogeneticky staré vzory, které je výhodné zařadit do fyzioterapie.

Klíčová slova: ramenní pletenec, lopatka, fyloembryologické vztahy, evoluce hominoidů,
morfologická variabilita, sportovní lezení, statický vis, ultrazvukové zobrazování, břišní svaly,
tloušťka svalů
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SUMMARY
This thesis in the theoretical part describes the phylogeny of the upper limb with emphises on
the shoulder girdle. It covers the morfology of the shoulder blade and its phylogeneticembryological relations.
Objective: To compare abdominal muscle thickness in positions such as a static hang with upper
limbs and supine position of 4 months and if it varies in climbers and nonclimbing aerobically
trained controls and if it depends on corrections.
Study design: Pilot study
Methods: We measured abdominal muscles OE, OI, TrA thickness using ultrasonography (US) in
uncorrected and corrected positions in a static hang using upper limbs and in supine position of 4
months. US was used to measure the raw muscle anterioposterior thickness.
Participants: A total of 30 subjects divided into 2 groups, climbers and nonclimbing aerobically
trained controls, 15 people in each group were examined.
Results: The TrA thickness varies significantly among climbers and non- climbers (p-value=
0,0476, standard deviation climbers= ±0,149325, non-climbers=±0,211896).Greater thickness of
the whole muscle layer in both groups is in the static hang (p-value= 0,037846, standard deviation
in hang =±2,790833, standard deviation in sup. pos.=±2,651333). OI has also greater thickness in
both groups in the static hang (p-value=±0,000171, standard deviation in stat. hang = ±0,375163,
std. deviation in sup. pos.=±0,381652). Corrections increase the thickness in the static hang and
decrease the thickness in supine position in climbers. In nonclimbers, the corrections increase the
thickness in both, in a static hang and in supine position. Non- climbers averagely posses the greater
thickness in TrA in the static hang, while climbers have thicker OI and OE.
Conclusions: The difference between uncorrected and corrected static hangs and supine positions is
analogous in both groups, but the values are more fluctuating in non-climbers. Ultrasound imaging
can provide a non- invasive method of detecting muscle contractions of certain muscles.
Rehabilitative ultrasound imaging has a potential to be used as a clinical biofeedback tool.
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Keywords: shoulder girdle, scapula, phylogenetic- embryological relations, hominoid evolution,
morphological variability, sport- climbing, static hang, ultrasound imaging, abdominal muscles,
muscle thickness
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