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Abstrakt 

Cíl 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je v pilotní studii zmapovat prevalenci 

myofasciálních trigger pointů (MTrPs) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). 

  

Metodika 

 Celkem bylo vyšetřeno 37 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin: 1) pacienti 

s RA, 2) pacienti s jiným revmatologickým onemocněním a 3) hospitalizovaní pacienti bez 

revmatologického onemocnění. Sledována byla četnost typických klinických znaků MTrPs – 

tuhého svalového snopce, palpačně citlivého bodu a lokálního svalového záškubu u 18 

vybraných svalů. 

 

Výsledky 

 Bylo prokázáno, že u pacientů s RA nekoresponduje věk s počtem MTrPs. Nebyl 

potvrzen předpoklad: rozdílné prevalence MTrPs u pacientů s RA oproti oběma kontrolním 

skupinám, snižující se prevalence MTrPs postupnou progresí RA, vlivu biologické léčby na 

prevalenci MTrPs, vlivu přítomnosti tzv. „aktivních kloubů“ na prevalenci MTrPs, vlivu 

obtíží se spánkem na prevalenci MTrPs ani vlivu přítomnosti deformit a deviací kloubů na 

výskyt MTrPs u pacientů s RA. 

  

Závěr 

 Bylo poukázáno na zajímavé rozdíly četnosti konkrétních klinických znaků u pacientů 

s RA mezi jednotlivými fázemi a při porovnání s kontrolními skupinami.  Byla tak nastíněna 

cesta, kterou by bylo vhodné prozkoumat i v dalších vědeckých studiích a pracích u 

rozsáhlejší skupiny subjektů. 
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Abstract 

Objectives 

 The main objective of this bachelor thesis is a pilot study to analyse the prevalence of 

myofascial trigger point ( MTrPs ) in patients with rheumatoid arthritis (RA). 

 

Methods 

 The total number of 37 patients was examined. The patients were divided in three 

groups: 1) patients with rheumatoid arthritis, 2) patients with any other rheumatoid disease 

and 3) hospitalised patients without any rheumatoid disease. We monitored the frequency 

of typical clinical signs of MTrPs – taut band, spot of tenderness and a local twitch response 

in 18 selected muscles.  

 

Results 

 It was confirmed that in patients with rheumatoid arthritis, age does not correspond 

with the number of myofascial trigger points. These assumptions were not confirmed: 

different prevalence of MTrPs in patients with RA compared to both control groups, the 

decreasing prevalence of MTrPs corelating with progression of RA, the effect of biological 

treatment on the prevalence of MTrPs, presence of acute inflammatory joints on the 

prevalence of MTrPs, the impact of sleep disorders on the prevalence of MTrPs or the 

presence of joint deformities and deviations on the occurence of MTrPs in patients with RA. 

 

Conclusion 

 It was pointed out interesting differences in the frequency of specific clinical features 

in patients with RA between certain phases and compared with the control groups. A path was 

outlined to be worth examining in further scientific studies and works with larger group of 

examined subjects 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ACh   acetylcholin 

ATP   adenosintrifosfát (adenosine triphosphate) 

CGRP   peptid se vztahem ke genu kalcitoninu (calcitonin gene-related peptide) 

cm   centimetr 

CTTH   chronický tenzní typ bolesti hlavy (chronic tension type headache) 

DGZ   diagnostické znaky 

EMG   elektromyograf 

FMS   fibromyalgický syndrom 

IL   interleukin 

ITH   integrovaná hypotéza trigger pointu (integrated trigger point  

   hypothesis) 

κ     koeficient reliability kappa 

m.   sval (musculus) 

mm.   svaly (musculi) 

mmHg   milimetry rtuťového sloupce 

MBS   myofasciální bolestivý syndrom 

ms   milisekundy 

MTrP   myofasciální trigger point (myofascial trigger point) 

MTrPs   myofasciální trigger pointy (myofascial trigger points) 

OS   orbicularis superior 

p   statistická významnost 

pg   pikogram 

r   korelační koeficient 

RA   revmatoidní artritida 

RDC/ TMD  diagnostická kritéria temporomandibulárních poruch pro výzkum  

   (research diagnostic criteria for temporomandibular disorders) 

RP   přenesená bolest (referred pain) 

Sarkoplazm. r.  sarkoplazmatické retikulum 

SD   směrodatná odchylka (standard deviation) 

sk.   skupina 

TB   tuhý svalový snopec (taut band) 



 

 

TENS   transkutánní elektrická nervová stimulace 

TEP   totální endoprotéza 

TMJ   temporomandibulární skloubení (temporomandibular junction) 

t-pO2   parciální tlak kyslíku ve tkáni (tissue-partial pressure of oxygen) 
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1 ÚVOD 

 

 Myofasciální trigger pointy (MTrPs) jsou populárním fenoménem moderní 

fyzioterapie. I přes velký zájem vědecké obce (příloha 1) není patofyziologie MTrPs 

doposavad plně vysvětlena. Nejčastěji citovaná a nejvíce přijímaná teorie vzniku MTrPs je 

tzv. „integrated TrP hypothesis“ (ITH) (1-7) 

Tak jako bolest se MTrPs prolínají téměř všemi lékařskými obory a například právě 

v centrech bolesti jsou nejčastější příčinou obtíží (8, 9). Bylo dokázáno, že MTrPs mohou být 

primární dysfunkcí a ne nezbytně sekundární s vazbou na jiné onemocnění (6). MTrPs mohou 

také vyvolávat přenesenou bolest, která může imitovat jiné onemocnění, např. apendicitidu  

(7, 10). A konečně MTrPs se mohou vyskytovat jako ko-morbidita, při primárním 

onemocnění a zhoršovat pacientovy bolesti (11). I přesto jsou MTrPs jednou z nejvíce 

přehlížených a ignorovaných příčin muskuloskeletálních obtíží (1, 12, 13). 

Prvním podnětem k sepsání této bakalářské práce byla otázka Mgr. Truce na výskyt 

myofasciálních trigger pointů u pacientů s revmatoidní artritido, položená při oponentuře 

bakalářské práce v roce 2009 (14). Autorovi této bakalářské práce přišlo zajímavé pokusit se 

tyto znalosti ověřit. 

Cílem naší práce, bylo stanovit souvislost MTrPs a revmatoidní artritidy. Tato oblast 

nebyla ještě dostatečně prozkoumána. Existuje pouze jedna studie z roku 1981, která 

poukazuje na zvýšený výskyt MTrPs u žen s revmatoidní artritidou v iniciální fázi (15). 

Výskyt v pozdějších stádiích revmatoidní artritidy nebyl doposud prozkoumán. 
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2 MYOFASCIÁLNÍ TRIGGER POINTY 

2.1 Obecný úvod 

Myofasciální trigger point (MTrP) je charakteristická lokální funkční změna 

ve svalové tkáni. Tento fenomén je velice rozšířený a často zodpovědný za bolest 

v muskuloskeletálním aparátu (9, 16-20). Je proto pochopitelné, že v posledních dvaceti 

letech celosvětový zájem o MTrPs výrazně stoupá a patrná je i stoupající tendence v počtu 

článků, které se jimi zabývají (příloha 1). V následující kapitole bude popsán termín 

myofasciální trigger point, jeho charakteristika, etiologie, patofyziologie, perpetuační faktory, 

diagnostika a možnosti terapie. 

 

2.2 Termín MTrP 

 V pravém slova smyslu je MTrP neboli svalový spoušťový bod, fokální oblast, 

ze které můžou být spouštěny symptomy, které jsou pacientovy známé, nejčastěji ve formě 

přenesené bolesti (21). Protože je MTrP velmi častý, byl v historii nespočetněkrát popsán více 

autory a označován pod různými názvy. První zmínka sahá až do 16. století, kdy francouzský 

doktor Guillame de Baiilou (1538 – 1616) popsal fenomén (22), který bychom dnešní 

terminologií označili jako myofasciální bolestivý syndrom. Na tuto dobu je to až skoro 

k nevíře, jelikož většina lékařských autorů v 16. století prakticky zcela přejímala 

hippokratovsko-galénovskou fyziologii (23, 24). Ta je založena na čytřech šťávách, čtyřech 

elementech, diskrázii, spiritu a hlavních orgánech. Postupem času byl MTrP popisován 

v publikacích pod odlišnými názvy (před termínem je vždy uveden rok vydání publikace): 

1900 - svalový revmatismus (25), 1915 - fibrositida (26), 1918 - myalgie (27), 1931 -

 myogelóza (28), 1944 - trigger point (29) a 1952 - myofasciální trigger point (30). 

V posledních letech se ustálil termín myofasciální trigger point neboli svalový spoušťový bod 

(31). 

 Bývají používány různé definice, ale nejčastěji přijímaná definice (2) říká, že: „MTrP 

je hyperiritabilní bod v kosterním svalu, který je svázán s hypersensitivním palpovatelným 

uzlem v tuhém snopci. Bod je bolestivý na kompresi, která může vyvolat charakteristickou 

přenesenou bolest, přenesenou citlivost, motorickou dysfunkci a vegetativní fenomén.“ (7) 
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2.3 Patofyziologie 

 V současné době je patofyziologie myofasciálního trigger pointu vysvětlována 

několika různými teoriemi, ale nejvíce uznávanou (2) je tzv. integrated TrP hypothesis (17), 

respektive nyní její rozšířená forma (3). Studiemi je podložena hypoxie v centru MTrP (32), 

pozměnění signál EMG potenciálu (33), což může být interpretováno jako známka dysfunkce 

motorické jednotky (7) a charakteristické biochemické změny (34-37). Jsou studie (38, 39), 

které zobrazují i histomorfologickou stavbu svalových vláken s MTrP .  

 

2.3.1 Hypoxie  

 Hypoxie v centru MTrP je dokládána studií z roku 1990 (32), která zkoumala parciální 

tlak kyslíku ve tkáni (t-pO2) pomocí elektrod polarografické jehly. Jehla byla automaticky 

posouvána o 0,7 mm dlouhý krok každých 1,2 sekundy. Fyziologické náhodné variace t-pO2 

kolem 30 milimetrů rtuťového sloupce (mmHg) byly pozorovány, do té doby než jehla 

dosáhla hranice tzv. myogelózního uzlu. V této oblasti dosahovala hladina t-pO2 hodnot 

až 50 mmHg, když jehla dosáhla centra tohoto uzlu t-pO2 klesla stabilně na hodnoty nižší než 

5 mmHg. Toto měření naznačuje, že hypoxické centrum myogelózního uzlu je obklopeno 

hyperoxickou oblastí (32).  

 Novější studie (34-36, 40) podporují teorii o hypoxii v centru MTrP nepřímo pomocí 

biochemických analýz. Zaměřuji se na stanovení hladin proteinů, které reagují na hypoxii 

(hypoxií indukovaný faktor 1- α, vaskulární endoteliální růstový faktor a indukovaná 

izoforma syntázy oxydu dusnatého), v okolí MTrP. Avšak výsledky nepřinášejí jednoznačný 

závěr (40). 

 

 

2.3.2 Spontánní elektrická aktivita 

 Hong stanovil hypotézu (41), že každý MTrP obsahuje tzv. senzitivní lokusy, 

ze kterých může být vyvolán lokální svalový záškub (LTR) a přenesená bolest, a tzv. aktivní 

lokusy, ze kterých lze naměřit spontánní elektrickou aktivitu (SEA). V tomto modelu 

senzitivní lokus zahrnuje nociceptory, ve kterých vzniká senzorický obsah, zatímco aktivní 

lokus sestává z dysfunkčních motorických jednotek a tím vzniká motorický obsah MTrP. 

MTrP lokus zde představuje základní jednotku samotného myofasciálního trigger pointu 

(33). 
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Obrázek 1. Znázornění senzitivních lokusů a aktivních lokusů v okolí MTrP (33), 

převzato a upraveno  
 

 

2.3.3 Biochemické prostředí MTrP a jeho okolí 

 V bezprostředním okolí MTrP je signifikantně zvýšená hladina substance P, CGRP, 

bradykininu, serotoninu, noradrenalinu, tumor nekrotizujícího faktoru-α, interleukinu (IL)-1β, 

IL-6 a IL-8, zatímco hodnota pH je signifikantně nižší oproti hodnotě ve svalu bez MTrP (34, 

36).  

 Studie publikovaná v roce 2008 (34) potvrdila, že po LTR aplikováním jehly dojde 

k přechodném zvýšení hladiny substance P a následně ke snížení a to dokonce signifikantně 

pod hladinu před vyvoláním LTR. Měření probíhalo u tří skupin dobrovolníků: s aktivním 

MTrP (Aktivní), s latentním MTrP (Latentní) a bez MTrPs (Normální) v horní porci 

m. trapezius. V následujících grafech je znázorněna hladina pH (graf A) a hladina substance P 

(graf B) v závislosti na čase. Naměřené koncentrace (Set 1) korelovali s měřením z předchozí 

studie (36) (Set2). V čase 5:00 je na grafech patrná prudká změna koncentrací, která odpovídá 

času vyvolání LTR, verifikovaném na povrchovém EMG.  
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Obrázek 2. Změna hladiny pH a substance P v okolí MTrP po aplikaci suché jehly (34), 

převzato a upraveno 

 

Snížená hladina pH a dvakrát až čtyřikrát zvýšená koncentrace mediátorů bolesti 

a zánětu, v porovnání se svalem bez aktivního MTrP, můžu vést ke změnám aktivity 

nociceptorů ve smyslu periferní senzibilizace (21). 

Dalším zajímavým zjištěním studie, kterou publikoval Shah et al. v roce 2008 (34), 

bylo, že biochemické změny se neodehrávají pouze v okolí MTrP. Jako referenční sval 

k horní porci m. trapezius byl zvolena mediální hlava m. gastrocnemius V té nebyly zjištěny 

žádné MTrPs a přesto se ukázalo, že úroveň mediátorů zánětu a bolesti byla vyšší u skupiny 

s aktivním MTrP v m. trapezius v porovnání se skupinu bez něj (34). Toto zjištění může 

pomoci utvářet hypotézy o aktivaci satelitních MTrPs a o centrální senzibilizaci k bolesti u 

lidí s aktivním MTrP. 
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2.3.4. Histomorfologický nález 

 Bylo provedeno několik histomorfologických studií, které podporují „integrated 

trigger point hypothesis“. V roce 1976 Simons a Stolov publikovali první bioptickou studii 

MTrPs z psího svalstva (42). Ve vzorku objevili několik kontrahovaných uzlů v různých 

svalových vláknech. V centrech uzlů byly patrné významně stažené sarkomery a naopak za 

hranicí uzlů byly sarkomery kompenzačně protáhlé. 

 

Obrázek 3. Podélný řez kontraktilním uzlem ve vzorku psího m. gastrocnemius (42) 

  

Podobný histomorfologický nález byl popsán i v roce 2003, ve studii od autorů Mense 

et al. (38). V proximální části m. gastrocnemius u krys, byla záměrně inhibována funkce 

acetylcholinesterázy, čímž došlo k hromadění acetylcholinu (ACh). Následně byl motorický 

nerv, inervující m. gastrocnemius, elektricky drážděn po dobu 30-60 minut, tak aby v celém 

svalu byl vyvoláván záškub. V porovnání s distální byl v proximální části m. gastrocnemius 

pozorován vyšší výskyt abnormálních lokálních kontraktur (Obrázek 4), nazývaných autory 

studie jako kontraktilní disky. Výsledky této studie podporují jednak představu o MTrP na 

úrovni jednotlivých sarkomer a dále hypotézu, že na začátku formování MTrPs může být 

dysfunkční motorická ploténka, která ve zvýšené míře uvolňuje acetylcholin. 
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Obrázek 4. Podélný řez krysím masem po zablokování acetylcholinesterázy a 

neuromuskulární stimulaci (38), převztato a upraveno  

 

2.3.5 Integreated trigger point hypothesis 

Patofyziologicky podložené změny v MTrP byly pospojovány v tzv. hypotéze 

energetické krize, kterou předložili v roce 1982 Simons a Travellová (7). Od roku 1982 se tato 

hypotéza vyvinula v „integrated trigger point hypotesis“ (1) (dále ITH) a následně byla i ITH 

rozšířena (3).   

V následujícím schématu (Obrázek 5) je znázorněn model energetické krize. Vše 

začíná buď v nervosvalové ploténce (šipka A), kde dochází ke zvýšenému uvolňování 

acetylcholinu (ACh) na principu nízkého prahu uvolnění, nebo v poškozeném 

sarkoplazmatickém retikulu (sakoplazm. r.) (šipka B). Následuje kontrakce části svalových 

vláken a vytvoření kontrahovaného uzlu. Kontrahované uzly tlačí na sousední cévy a tím 

dochází ke snížení perfuze (lokální ischemie) následované kyslíkovým deficitem (lokální 

hypoxie). Permanentní svalová kontraktura v kontrahovaném uzlu je spojena s vyšší potřebou 

energie (adenosintrifosfátu – ATP) a tím dochází k lokálnímu nedostatku ATP a k poruše 
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kalciových pump. Tím se circulus vitiosus uzavírá, jelikož při poruše těchto kanálků 

konstantně pokračuje svalová kontrakce, což také prohlubuje deficit ATP.(21) 

Lokální ischemie a následná hypoxie vede ke změnám biochemického prostředí ve 

tkáních. Jak bylo popsáno výše, dochází k vylití mediátorů zánětu a bolesti (34, 35). Zánětlivý 

proces může probíhat v rozličných tkáních, ale vždy končí formováním jizvy (21).  

 

 

Obrázek 5. Model energetické krize (7), převzato a upraveno 

 

Některé z možných příčin vzniku popsaného circulus vitiosus budou popsány 

v následujícím odstavci. 
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2.4 Etiologie 

 Aktivace MTrP může proběhnout vlivem mnoha inzultů a perpetuačních faktorů, 

například přetížením či svalovým poraněním, nebo nepřímo psychologickým stresem, 

zřetězením aktivovaným z primárního MTrP (2), dysfunkcí fasciálních tkání (21), viscerálním 

onemocněním (43), kloubní artrózou (44) a dalšími příčinami (17). 

 Hong (45) předpokládá, že u každého jedince staršího 6 měsíců se vlivem prodělaného 

mírného opakovaného traumatu vyvine latentní MTrP, který se může změnit výše 

zmiňovanými vlivy v aktivní. 

 Hägg (46) sestavil takzvanou „hypotézu Popelka“ v níž předpokládá predisponující 

poškození svalových vláken I. typu. V souladu s Hennemanovým pravidlem usuzuje, že malé 

motorické jednotky se kontrahují ve svalech nejdříve a naopak relaxují nejpozději, podobně 

jako Popelka v pohádce vstávala první a chodila spát poslední. Dlouhodobou aktivací těchto 

motorických jednotek dochází k přetížení kontrahovaných vláken i při malé celkové zátěži 

svalu. Jako příklad uvádí dlouhodobé zatížení nevhodnou ergonomií, typicky při sezení u 

počítače. (47)  

  

2.5 Perpetuační faktory 

 Perpetuační faktory jsou okolnosti, které obvykle samy o sobě nezpůsobují vznik 

MTrP, ale mohou přispět k jejich vzniku, recidivě a chronicitě a tím ovlivnit úspěšnost 

terapie. Perpetuační faktory by se dali rozdělit do tří kategorií: mechanické, nutriční 

a metabolické a psychické. Psychické budou popsány blíže v kapitole 2.12.11. 

Do mechanických perpetuačních faktorů se řadí faktory, které jsou obvyklé blízké 

fyzioterapeutům, např. horší kvalita posturálního držení, špatná ergonomie, nestejná délka 

končetin, skoliózy atd. Do kategorie nutričních a metabolických poruch řadíme nedostatek 

vitaminu B1, B6, B12, vitaminu D, železa zinku, hořčíku (48). Nedostatek těchto vitaminů a 

minerálů je často přehlížen, i když jejich insuficience v populaci není vzácná. Kupříkladu 

nedostatek vitaminu B12 se vyskytuje u přibližně 20% starší populace (49) a průměrně u 16% 

osob s chronickými MTrPs (50)  a nedostatek vitaminu D až u 93% (140/ 150) pacientů 

s chornickými muskuloskeletálními obtížemi (51). 

 Při terapii by tedy mělo na MTrP nahlížet komplexně z různých úhlů pohledu a snažit 

se zmírnit až odstranit perpetuační faktory, aby mohl být efekt terapii co nejvyšší. (48) 
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2.6 Typy myofasciálních trigger pointů 

2.6.1. Aktivní a latentní myofasciální trigger point 

 Z klinického hlediska můžeme MTrPs dělit na aktivní a latentní.  Lokální a přenesená 

bolest z aktivního MTrP reprodukuje symptomy popisované pacientem a je rozpoznána 

pacientem jako jeho obvyklá bolest (17). Aktivní i latentní MTrP vyvolávají při jejich 

manuální kompresi allodynii v místě MTrP a hyperalgesii ve vzdálené oblasti od MTrP. 

Alodynie je bolest vyvolaná podnětem, který bolest obvykle nevyvolává a hyperalgesie je 

zvýšená odpověď na podnět, který bolest obvykle vyvolává (52). Ani lokální ani přenesená 

bolest z latentního MTrP není pro pacienta obvyklá nebo známá (17). Aktivní a latentní MTrP 

mají stejný fyzikální nález. Rozdíl je v tom, že latentní MTrP nevyvolává žádné spontánní 

symptomy.  

U pacientů s laterální epikondylalgií, aktivní MTrPs běžně přispívají k bolestem na 

postižené straně (53), nicméně tito pacienti můžou mít také latentní MTrPs na nepostižené 

straně, bez přítomnosti jakýchkoliv symptomů (54). 

I přesto, že latentní MTrPs nejsou spontánně bolestivé, vysílají nociceptivní signál do 

zadních rohů míšních (55-61). Latentní MTrPs se mohou snadno přeměnit v aktivní, což je 

alespoň částečně závislé na stupni senzibilizace a zvýšené synaptické účinnosti zadním 

míšním rohu. Například tlakový práh bolesti latentního MTrP ve svalech na předloktí se 

signifikantně sníží po pouhých 20 minutách souvislého hraní na piano (62). Aktivní MTrP 

vyvolává přenesenou bolest v rozsáhlejších oblastech a s vyšší intenzitou bolesti než latentní 

MTrP při aplikování suché jehly (63). Vecchiet al. (64-66) popsali specifické senzorické 

změny nad MTrPs. Zjistili signifikantní rozdíl ve snížení prahu bolesti nad aktivními MTrPs, 

který měřili pomocí elektrické stimulace. Tento rozdíl nebyl patrný pouze ve svalové tkání, 

ale také ve tkáni, která překrývala MTrP, tady v kůži a podkoží. Naproti tomu v kůži a 

podkoží nad latentním MTrP žádné senzorické změny nebyly zjištěny (64-66). 

Lucas et al. dokázali, že latentní MTrPs jsou asociované s rozdílným vzorem svalové 

aktivace při elevaci paže (67) a že po jejich terapii dochází k normalizaci tohoto vzoru (68). 
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Obrázek 6. Rozdílný vzor svalové aktivace u osob s latentním MTrP a bez něj (67), 

převzato a upraveno 

 

Obrázek 7. Rozdílný vzor svalové aktivace u osob s latentním MTrP, bez něj a změna po 

terapii  (68), převzato a upraveno 
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V jiné studii bylo dokázáno, že omezená dorziflexe kotníku může být okamžitě 

zvýšena po jediném léčebném zásahu manuálním tlakem na latentním MTrPs v m. soleus 

(69). 

 

 

2.6.2 Primární, sekundární a satelitní MTrPs 

 V závislosti na pořadí a způsobu vzniku se dělí MTrPs na primární a sekundární 

v synergistech a anatoginstech a dále na satelitní MTrPs, které vznikají v zóně přenesené 

bolesti primárního MTrPs (21). 

 MTrPs lze také rozdělit podle lokalizace ve svalu. V rámci jednoho „tuhého svalového 

snopce“ obvykle nacházíme jeden MTrPs centrální v prostřední porci a dva úponové MTrPs 

v krajních porcích svalu (17). 

 

2.6.3 Ostatní typy trigger pointů 

 Nachází-li se trigger point ve svalech, nazývá se myofasciální, nicméně je 

zaznamenaný výskyt bolestivých bodů s podobnými klinickými charakteristikami i v jiných 

tkáních. Jsou popsané bolestivé body tendinózní, ligamentové, periostální (70) aj.  

 

2.6.4 Typy trigger pointů dle terapibility 

           Lewit (71) upozornil na fakt, že některé MTrPs (jak aktivní, tak latentní) jsou dobře 

ovlivnitelné prostředky manuální medicíny (např. postizometrickou relaxací), zatímco jiné 

jsou vůči těmto postupům resistentní a vyžadují razantnější přístupy (např. terapii suchou 

jehlou). Důvodem mohou být změny vazivových tkání v oblasti MTrP. 

 

2.7 Diagnostická kritéria 

Různí autoři uvádějí ve svých studií různá diagnostická kritéria pro potvrzení 

přítomnosti MTrP. Celkem existuje 19 diagnostických kritérií, která se využívají v odlišných 

kombinacích. Čtyři kritéria jsou při diagnostice MTrPs nejčastěji využívána: „bolestivý bod 

v tuhém svalovém snopci kosterního svalu“, „rozpoznání bolesti pacientem“, „přenesená 

bolest“ (s predikovatelným vzorcem) a „lokální svalový záškub“ (72). Tyto čtyři kritéria 

doplněna o „omezení rozsahu pohybu“ utvářejí nejčastěji aplikovanou kombinaci a jsou 
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považována za nejhodnotnější. Zároveň byla tato kombinace navržena Simonsem (73) jako 

esenciální, nicméně pouze 15% autorů ji využívá (72). Dalšími kritérii mohou být: „citlivý 

bod“ (bez tuhého svalového snopce), „lokální bolest“, „jump sign“ (pacientovo odtažení jako 

reakce na bolest), „tuhý svalový snopec“ (bez citlivého bodu), „úleva od bolesti po léčbě“, 

„bolest při pohybu“/ „spontánní bolest“, „bolestivé omezení pohybu“, „svalová slabost“, 

„vegetativní reakce“, „snížení kožního odporu“, „vyšetření tlakové algometrie“, „acuhealth 

diagnostický nástroj“, „pacientem identifikovaný citlivý bod“ a „snížení symptomů 

strečinkem“, nicméně tato kritéria jsou využívána jen zřídka (72). 

Naproti tomu „citlivý bod v tuhém svalovém snopci“ je nejfrekventovanější 

diagnostický znak a to i v publikacích od Travellové a Simonse (6, 7, 17, 30, 73), což 

naznačuje, že je považován za kritérium s nejvyšší specificitou i senzitivitou. Ve skutečnosti 

však do současné doby nebylo provedeno mnoho výzkumů, zabývajících se specificitou a 

senzitivitou jednotlivých diagnostických kritérií a proto neexistuje žádný diagnostický „zlatý 

standard“, který mohl být jednotně využíván (72).  

 

2.8 Spolehlivost fyzikálního vyšetření a diagnostiky MTrPs 

 Fyzikální vyšetření je používáno k potvrzení či vyvrácení přítomnosti MTrPs. Sestává 

z palpačního vyšetření, při kterém se vyšetřující soustředí nejen na senzorický vjem, ale 

zároveň i sleduje, zda při přebrnknutí tuhého snopce vybaví lokální svalový záškub, a ptá se 

vyšetřovaného na případnou bolest a její charakter.  

 Bylo provedeno mnoho studií, které se zaměřily spolehlivost palpačního vyšetření 

MTrPs (74-87).  

V roce 2012 byla publikována studie, která se zjišťovala intra-individuální 

spolehlivost palpačního vyšetření. Byla porovnána přesnost lokalizace MTrPs v m. trapezius 

při opakovaném vyšetření zkušeným fyzioterapeutem. M. trapezius byl vybrán proto, že 

z předchozích studií vycházela nejlepší reproduktibilita palpačního vyšetření právě na tomto 

svalu. Dalším rozhodujícím faktorem bylo, že m. trapezius bývá častým příčinou bolestí 

v oblasti krku a chronické- tenzní bolesti hlavy (88-91). 

Bylo vyšetřeno 24 dobrovolníků s bolestmi hlavy či krku. Palpační vyšetření probíhalo 

v náhodném pořadí a každý dobrovolník byl vyšetřen právě dvakrát. Přesná lokalizace MTrPs 

byla zaznamenána pomocí souřadnic na X a Y ose v předem definované anatomické krajině. 

V průměru se vzdálenost identifikace MTrP lišila o 15±11 mm mezi prvním a druhým 
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palpačním vyšetřením, což bylo autory studie hodnoceno jako dostatečné pro věrohodné 

palpační vyšetření (74). 

Více studií je ovšem zaměřeno na experimentální vyhodnocení inter-individuální 

reliability, tedy na vyhodnocení diagnostické shody mezi jednotlivými vyšetřujícími.(75-78, 

81-84, 86). Kvalita a souborná statistika těchto studií byla zhodnocena ve dvou přehledových 

recenzních článcích, publikovaných v letech 2008 a 2009 (79, 85). Oba přehledové články se 

shodují, že valná většina doposud vydaných studií na téma spolehlivosti palpačního vyšetření 

MTrPs má nedostatečnou metodologickou kvalitu a nelze je brát jako věrohodné potvrzení 

současných diagnostických kritérií (79, 85). 

Novější studie z roku 2012, se zaměřila opět na inter-individuální spolehlivost při 

palpačním vyšetření MTrP. Dva zkušení a dva nezkušení vyšetřující palpačně zjišťovali 

přítomnost MTrPs v horní porci m. trapezius u 81 žen. Následně byl spočítán kappa koeficient 

pro všechny možné dvojice vyšetřujících. Dobrá reliabilita byla mezi zkušenými vyšetřujícími 

(κ= 0,63), střední mezi namíchanými dvojicemi (κ= 0,35 a κ= 0,47) a nejnižší mezi 

nezkušenými vyšetřujícími (κ= 0,22). Ze statisticky vyhodnocených dat vyšlo najevo, že 

identifikování MTrPs v horní porci trapézu je věrohodné, když je prováděno zkušenými 

vyšetřujícími. (80) 

 

2.9 Charakteristika MTrPs 

2.9.1 Lokální a přenesená bolest 

 Přenesená bolest, neboli referred pain je fenomén, který je již více než sto let popsán a 

bývá často používán jako diagnostický nástroj v klinické praxi (2). Typicky, bolest z hluboko 

uložených struktur jako jsou svaly, klouby, vazy, fascie a útrobní orgány je popisována jako 

hluboká, difuzní a těžko přesně lokalizovatelní, oproti povrchové bolesti, jakou může být 

bolest pocházející z kůže (92). 

 Bolest lokalizovaná na místě původu bolesti je označována jako lokální nebo primární, 

zatímco bolest, která je vnímána vzdáleně od místa původu bolesti je označována jako 

přenesená (93). 

 Přenesená bolest může být vnímána v kterékoliv části těla, ale velikost oblasti 

přenesené bolesti je proměnná a může být ovlivněna přes bolestivé podněty změnou 

v centrální somatosenzorické mapě (94, 95). 

 Simons a Travellová (17)  podrobně popsali vzorce přenesené bolesti, téměř pro 

všechny kosterní svaly. Jelikož je přenesená bolest velice častý fenomén, je v klinické praxi 
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znalost těchto vzorců potřebná pro správné určení příčiny bolesti a následovně i adekvátní 

terapie. 

 

Obrázek 8. Lokalizace a oblast přenesené bolesti MTrPs v m. gluteus minimus (96), (str 

188) převzato a upraveno 

 

Na obrázku 8 jsou znázorněny vzorce přenesené bolesti z MTrPs v m. gluteus medius, 

lokalizace těchto bolestí může imitovat bolest při radikulárním syndromu 

 Přenesená bolest může trvat několik sekund, např. při přebrnknutí latentního MTrP, 

ale může také trvat i roky. Lee et al. (97) popisují případ postarší ženy, která přes tři roky 

trpěla závažnou nediagnostikovanou bolestí břicha, způsobenou MTrP v m. iliopsoas. 

 Dalo by se diskutovat, zda „přenesená bolest“ je plně vystihujícím termínem. Bolest 

totiž může být spojena s dalšími symptomy, jako jsou necitlivost, chlad, ztuhlost, slabost, 

únava a vegetativní příznaky. V anglické literatuře se proto uvažuje o termínu „referred 

sensation“ (2). 
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2.9.2 Tuhý svalový snopec  

Travellová a Simons (17) definují tuhý svalový snopec (v angloamerické literatuře taut 

band, dále TB) jako skupinu napjatých svalových vláken vycházejících s MTrPs k začátku a 

k úponu svalu. V etiologii MTrP hraje tuhý svalový snopec důležitou roli, jelikož jeho 

utvoření vždy předchází vzniku MTrP a je tak jeho nejkonstantnější vlastností (98). Tuhý 

svalový snopec lze palpovat plošným dotykem nebo klešťovým hmatem (příloha 2) pod prsty 

je cítit jako napjatá struna ve svalovém bříšku.  

 Janda (99) upozorňoval na nutnost palpačního rozlišení mezi TB a svalovým 

spasmem. Svalový spasmus vyžaduje elektrickou aktivitu, což znamená, že α-motoneuron je 

aktivní. Svalový spasmus je definován jako patologická mimovolní elektrogenní kontrakce 

(17). Naproti tomu tuhý svalový snopec se vyznačuje kontrakturou pouze několika svalových 

vláken. Termín kontraktura je vhodnější než kontrakce, jelikož původ tuhého snopce je 

endogenní, nezávislý na elektromyogenické aktivitě (100), nicméně nesmíme opomíjet 

minimální spontánní elektrickou aktivitu přímo v MTrP (33). 

 I přesto, že dnešními technologiemi dokážeme tuhý svalový snopec zobrazit, nebyl 

ještě mechanismus jeho utváření plně objasněn (2). Pravděpodobné mechanismy vzniku byly 

sepsány Gerwinem (98) v roce 2008 a jsou blíže popsány v kapitole o „integrated trigger point 

hypothesis“.  

 

2.9.3 Lokální svalový záškub 

 Manuální přebrnknutí nebo aplikace suché jehly do MTrP obvykle vyvolá odpověď, 

která se označuje pod termínem „lokální svalový záškub“ (dále LTR). Při LTR dochází ke 

kontrakci svalových vláken v tuhém svalovém snopci (33), což můžeme vizuálně pozorovat, 

zaznamenat na elektromyogramu, či zobrazit pomocí ultrazvuku (101). V klinické praxi nám 

ovšem plně stačí pozorování svalového záškubu a ostatní metody se využívají ve výzkumných 

studiích. 

 LTR je spinální reflex vyvolaný stimulací senzitivního loku v MTrP (102), tento reflex 

se zdá být unikátní pro MTrP (2). Audette et al. (103) zjišťovali podobnost 

elektromyografického (EMG) záznamu při vyvolání LTR z latentních a aktivních MTrPs v m. 

trapezius a m. levator scapulae u 21 dobrovolníků. EMG záznam byl u obou typů MTrP 
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podobný, nicméně u aktivních byl více komplexní. U všech subjektů se podařilo vyvolat 

ipsilaterální LTR. Zajímavé ale bylo zjištění, že u 61,5% (8 z 13) subjektů s aktivním MTrP 

byl při aplikaci suché jehly vyvolán LTR i na kontralaterální straně. Oproti tomu u žádného 

subjektu s latentním MTrP (0 z 8) se nepodařilo vyvolat oboustrannou reakci při aplikaci 

suché jehly.  

  Vyvolání LTR při terapii suchou jehlou, může být považováno za důkaz úspěšné 

aplikace jehly (104). Lokální svalový záškub lze považovat za objektivní kritérium při 

určování přítomnosti MTrP, jelikož je velmi specifický a nevyžaduje verbální odpověď 

pacienta (2). 

 

Obrázek 9. EMG záznam při mechanické stimulaci v různých vzdálenostech od MTrPs 

(104), převzato a upraveno 

 

 

2.10 Myofasciální bolestivý syndrom 

Myofasciální bolestivý syndrom (MBS) je charakterizován senzorickými, motorickým 

a vegetativními symptomy a myofasciálním trigger pointem, jakožto hlavním klinickým 

znakem a příčinou bolestí (7). MBS může být chronický nebo akutní, ne vždy jsou výše 
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popsané vlastnosti plně vyjádřeny (105). Od roku 2005 má Mezinárodní asociace pro studium 

bolesti zařazen MBS v učebních osnovách profesního vzdělávání v bolesti (106). 

 

2.11 Důsledky myofasciálního bolestivého syndromu ve společnosti 

MBS je významně zatěžující břemeno pro celou společnost a to z mnoha hledisek. 

Tyto hlediska by se daly rozdělit do tří hlavních kategorií a to ekonomická, sociální a 

vztahující se k zátěži zdravotnímu systému. Jednotlivé kategorie budou popsány 

v následujících podkapitolách. 

 

2.11.1 Ekonomické důsledky myofasciálního bolestivého syndromu 

 Souborná přehledná studie, zabývající se exaktní ekonomickou zátěží myofasciálního 

bolestivého syndromu doposud nebyla publikována. Na druhou stranu je studiemi doloženo 

(105), že bolest muskuloskeletálního aparátu se v průběhu života rozvine u 70% – 80%, ať již 

v akutní či chronické podobě. Prevalence muskuloskeletálních bolestí se vyskytuje v rozmezí 

13,5% - 47% v běžné populaci (107). Lze tedy jen předpokládat vysoké náklady na vyšetření, 

terapii a hospitalizaci u myofasciálního bolestivého syndromu, který je velmi rozšířený a 

podhodnocený (1, 12, 13). 

 

2.11.2 Sociální důsledky myofasciálního bolestivého syndromu 

 Myofasciální bolestivý syndrom může vést k dlouhodobé nemocnosti a tím výrazně 

snížit kvalitu života se všemi socio-ekonomickými důsledky (108). Bal a Çeliker (109) 

posuzovali pomocí dotazníku „Nottingham Health Profile“ kvalitu života u pacientů s MBS. 

Do studie bylo zahrnuto 37 pacientů s MBS a 40 zdravých dobrovolníků, z řad příbuzných a 

přátel pacientů, jako kontrolní skupina. Skóre pro bolest, úroveň energie, emoční reakce, 

spánek a fyzickou mobilitu byla v průměru statisticky signifikantně vyšší (P < 0,05) u 

pacientů s MBS oproti kontrolní skupině. Skóre pro sociální izolaci bylo v průměru také 

vyšší, ale pouze statisticky nesignifikantně (P= 0,066). Výsledné skóre kvality života bylo u 

pacientů s MBS signifikantně vyšší a tedy i horší. Mezi jednotlivými posuzovanými faktory 

byla nalezena signifikantní korelace (R = - 0,36, P = 0,03) pouze mezi výskytem MTrPs a 

skóre pro bolest. 

 Výsledky této studie naznačují multifaktoriální negativní důsledky MBS, které mohou 

významně zhoršit kvalitu života.  
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Obrázek 10. Zhodnocení jednotlivých aspektů kvality života u pacientů s MBS (109) 

 

2.12 Výskyt myofasciální bolesti napříč lékařskými obory 

2.12.1 Primární péče 

Již v roce 1989 byla provedena studie, která ukázala na vzorku 172 pacientů, že 30%,  

z pacientů přicházejících k praktickým lékařům pro bolest, má myofasciální původ bolesti. 

Tito pacienti měli podobné genderové a věkové rozložení při porovnání s ostatními pacienty 

přicházející pro bolest jiného původu i při porovnání s pacienty přicházejících z jiných 

důvodů, než je bolest. Naproti tomu, rozdílná byla intenzita bolesti, měřená pomocí 

standardní 10 cm vizuální analogové škály bolesti. Průměrná intenzita bolesti byla poněkud 

větší u pacientů s myofasciální bolestí ve srovnání s pacienty s jinými příčinami bolesti (51,25 

± 23,8 oproti 42,9 ± 22,3). Ze skupiny pacientů s myofasciální bolestí, uvedlo 44%, že bolest 

byla jediný důvod jejich návštěvy lékaře a 75% uvedlo, že jejich bolesti trvají minimálně 

měsíc.(16) Z těchto dat se dá vyvodit, že MBS je nezanedbatelný klinický syndrom i v oblasti 

primární péče. 

 

2.12.2 Gynekologie 

 Myofasciální trigger pointy jsou provázány s mnoha gynekologickými obtížemi a 

nemělo by se na ně zapomínat v diferenciální diagnostice a terapii bolestí v oblasti pánve. 

Jedno z onemocnění, která má studiemi podloženou souvislost s myofasciální bolestí je 

endometrióza. Toto onemocnění je považováno za estrogen-dependentní, zánětlivé a 
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vyskytuje se u žen v reprodukčním věku.  Při endometrióze se objevuje charakteristický 

viscero-somatický vzorec, který se projevuje allodynií a MTrPs na laterálním spodním 

kvadrantu břišní stěny (příloha 3). Toto onemocnění se stalo relativně častým, zejména po 

zavedení laparoskopie.(43) 

  

2.12.3 Sexuologie a urologie 

 I v oboru sexuologie byly provedeny studie, které se zaměřili na prevalenci trigger 

pointů u bolestivých stavů a možnosti ovlivnění základní diagnózy přes myofasciální a 

relaxační techniky. V roce 2006 byla publikována studie, která byla zaměřena na skupinu 146 

mužů v průměrném věku 42 let, kteří trpěli minimálně 1 měsíc refkrakterní chronickou 

pánevní bolestí. V této skupině trpělo 92% mužů sexuálními dysfunkcemi, zahrnující 

ejakulační bolesti (56%), snížené libido (66%) a erektilní a ejakulační dysfunkci (31%). U 

těchto pacientů byla provedena terapie zaměřená na uvolnění trigger pointů manuálním 

tlakem a současně byl prováděn nácvik relaxačních technik ke snížení habituálního napětí 

v pánevním dnu. Paralelní využívání těchto dvou technik bylo popsáno již dříve (110). Po pěti 

měsících bylo provedeno vyhodnocení, které zjistilo zlepšení symptomů o polovinu a více 

v průměru u 77% - 87% respondentů. (111) 

  

2.12.4 Revmatologie 

Fibromyalgický syndrom 

 Fibromyalgický syndrom (FMS) je systémové onemocnění, při které pacienti trpí 

široce rozšířenou bolestí, s důsledky v abnormálně vnímané bolesti v centrálním nervovém 

systému (112). Přestože byl MBS poprvé popsán již v 16. století, stále se vedou debaty, zda 

FMS a MBS jsou oddělené nozologické jednotky, nebo zda je FMS pouze podtypem MBS. 

 Některé klinické charakteristicky mají MBS a FMS společné, tou nejdůležitější je 

svalová bolest, která vzniká v tuhých svalových snopcích (112). U MBS v tomto snopci 

nalézáme MTrPs, u FMS nalézáme bolestivý bod. Mimo to jsou i jiné klinické charakteristiky 

odlišné. Názorně jsou zobrazeny v následující tabulce (obrázek 11) 
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Vlastnost Myofasciální bolestivý 

syndrom 

Fibromyalgický syndrom 

MTrP / Citlivý bod pár lokalizovaných mnoho generalizovaných 

Muskuloskeletální bolest lokální generalizovaná 

Tuhý svalový snopec přítomný může být přítomný 

Lokální svalový záškub obvyklý obvyklý 

Přenesená bolest více častá méně častá 

Únava méně častá více častá 

Špatný spánek méně častý více častý 

Parestezie méně časté více časté 

Bolest hlavy méně častá více častá 

Syndrom dráždivého tračníku méně častý více častý 

Pocit otoku méně častý více častý 

Obrázek 11. Odlišné příznaky myofasciálního bolestivého syndromu a fibromyalgického 

syndromu (113), převzato a upraveno 

 

 Je zapotřebí dalších studií, aby bylo patrné, zda mají tyto dva podobné bolestivé 

syndromy rozdílnou etiopatogenezi a jde tedy o oddělené jednotky či nikoliv, aby se mohla 

stanovit nejefektivnější terapie. 

 

Revmatoidní artritida  

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění, pří kterém dochází k zánětu 

synovie. RA zůstává z hlediska myofasciálních trigger pointů relativně neprobádaná. Dalo by 

se předpokládat, že právě toto bolestivé a relativně časté onemocnění (114) bude lákat vědce 

k prozkoumání prevalence MTrPs a možností ovlivnění bolestí pomocí myofasciálních 

technik, ale doposud byla publikována pouze jedna studie, zabývající se tímto tématem. (15) 

Zmiňovaná studie byla publikována již v roce 1981 a jejím autorem je revmatolog 

Howardovy Univerzity Michael D. Reynolds, MD.  

 Ve studii je popsáno vyšetření 14 žen s RA v časné fázi onemocnění, bez fixované 

deformity nebo těžkého mechanického poškození kloubu.  Kontrolní skupina je složena z 18 

žen bez revmatického onemocnění. 

 Klinické vyšetření bylo zaměřeno na 3 příznaky: a) citlivý bod b) lokální svalový 

záškub a c) přenesená bolest. Přenesená bolest, byla v této studii brána jako nezbytný důkaz k 

potvrzení přítomnosti MTrPs . 

 V následující tabulce jsou uvedeny výsledky studie. 
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 A – průměrný výskyt znaků u 

jedné osoby 

Klinický znak Kontrolní sk. RA 

Citlivý bod 8.8 17.0 

Lokální svalový záškub 5.3 9.4 

Myofasciální trigger point 2.3 2.1 

Výskyt alespoň jednoho znaku 9.8 21.4 

 

Obrázek 12. Průměrný výskyt diagnostických znaků pro MTrP u pacientů s RA a 

kontrolní skupiny (15) 

  

Autor předkládá hypotézu, že myofasciální trigger pointy mohou vznikat zejména ze 

tří důvodů. Zaprvé, kvůli snížení celkové pohyblivosti a zkrácení svalů, které nemohou 

pracovat v plném a fyziologickém rozsahu pohybu. Za druhé, kvůli zvýšení nároků na 

mechanickou práci svalů a to jak při fyzické tak statické (posturální) funkci. Za třetí mohou 

MTrPs vznikat na základě stimulů z postižených kloubů, podobně jako tomu je u viscero-

somatických vzorců. (15) 

Dále pak ve své hypotéze poznamenává, že naopak i MTrPs mohou ovlivňovat 

kloubní postižení a tím hrát důležitou roli v patogenezi a následně i v léčbě revmatoidní 

artritidy. Tato myšlenka má dlouhé historické pozadí, již v 19. století mnoho lékařů věřilo, že 

RA je způsobena neuspořádanými reflexy. (115)  

Ve 40. letech minulého století byla tato teorie přepracována Michealem Goodem 

z Anglie a Michaelem Kellym z Austrálie. Pracovali nezávisle na sobě, ale předkládali 

podobné hypotéze. Předpokládali, že reflexní impulzy pramenící z myofasciálních trigger 

pointů způsobují nejdříve funkční a následně i strukturální poškození kloubů.  

Oba popisovali i své klinické zkušenosti, které měli s bolestmi a citlivostí kloubů u 

pacientů s RA. Bolesti kloubů se snížily, nebo dokonce vymizely, poté co byla provedena 

terapii na MTrPs v sousedním svalu  (115, 116) Dále Good popisoval zvýšení rozsahu 

v kloubech a to i u kloubů, které se již roky zdály být ankylózní. (116) Oba autoři si všímali i 

zánětlivých parametrů, jako jsou efuze, otoky měkkých tkání a synoviální krepitus, které po 

uvolnění MTrPs mohly časem úplně odeznít. (115, 116) 
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V některých se ale tito dva autoři rozcházejí. Kelly se domníval, že vazodilatace, 

způsobující hyperemii, synoviální otoky a efuze v kloubech může být určitým typem 

přeneseného fenoménu MTrP, jako je tomu u referred pain (115, 117). Naproti tomu Good se 

domníval, že ischemie a hypoxie kloubů a ostatních orgánů je způsobená reflexní činností 

MTrPs (118). 

Novější studie dokazují, že hyperemie je přítomna v kloubech, které jsou tzv. aktivní, 

to znamená v těch kloubech, v kterých právě probíhá zánět. Dokonce se ukazuje, že velikost 

hyperemie měřená Dopplerovým ultrazvukem je do jisté míry přímo úměrná aktivitě 

zánětu.(119) 

S teorií o hypoxii je situace poněkud odlišná. Ve fyziologických kloubech má 

synoviální dutina negativní tlak (120). S pohybem v kloubu se udržuje průchodnost cév a tím 

je zajištěna výživa avaskulární chrupavky. Při revmatické synovitidě se ale tlak v kloubu 

stává pozitivním vůči atmosférickému a když stoupne až nad úroveň kapilárního perfuzního 

tlaku, utlačí se cévy vyživující synoviální tekutinu a nastává hypoxie kloubu.(121) Tato 

hypoxie vede ke zvýšené angiogenesi v okolí kloubu (122) a může ovlivňovat i přilehlé 

šlachy (123). 

Nicméně souvislost hyperemie během zánětu ani hypoxie u neaktivních kloubů 

s MTrPs nebyla nikdy dokázána. (124) 

 

Hypermobilita 

 Hypermobilita se zdá být relevantním rizikovým faktorem pro vývoj myofasciální 

bolesti (125), ikdyž mechanismus vzájemného ovlivňování není doposud plně objasněn. 

Nejčastěji jsou popisovány dvě hypotézy.  

Fitzcharlesová vystavěla hypotézu (126), v níž předpokládá, že vznik myofasciálních 

bolestí u hypermobilních jedinců má původ v jejich zhoršené propriocepci (127, 128). Ta 

předurčuje zhoršenou pohybovou koordinaci pohybů v krajních pozicích a tím dochází 

k opakované mikrotraumatizaci a následně myofasciálním bolestem. 

Gerwin in Dommerholt (129) předpokládá, že u hypermobilních jedinců jsou zvýšené 

nároky na stabilizační funkci svalu, jako kompenzace zhoršené funkce vazů. Tím dochází 

k jejich přetížení a vzniku bolestí. 

Tyto dvě hypotézy se ovšem nevylučují, naopak se mohou navzájem potencovat. 

 

2.12.5 Neurologie 
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 Vliv MTrPs na některá neurologická onemocnění  

Bolesti hlavy 

 Existují četné studie dokládající významnou souvislost mezi MTrPs a bolestmi hlavy, 

převážné u chronického a tenzního typu bolestí (130), ale i u migrén (131) a šlehavých bolestí 

hlavy (132) 

 Chronický tenzní typ bolesti hlavy (CTTH) je často spjatý s MTrPs 

v cervikokraniálních svalech. Poslední studie ukazují, že u pacientů s CTTH je nižší práh 

bolesti na mechanický tlak nejen ve svalech s MTrPs, ale např. i v nervových strukturách 

(133). Není jasné, zda nižší práh bolesti je příčinou či důsledkem CTTH, nicméně 

předpokládá se etiologický a perpetuační vliv MTrPs (130). Nejčastější lokalizace MTrPs u 

CTTH jsou znázornění na následujících obrázcích (obrázek 13 a 14). Ukázky palpace 

některých MTrPs z cervikokraniální oblasti jsou zobrazeny v přílohách (příloha 4 a 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Lokalizace přenesené bolesti MTrPs, které leží v m. temporalis (134), 

v horní porci m. trapezius a v subokcipitálních svalech (130), převzato a upraveno 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 lokalizace přenesené bolesti z m. orbicularis superior (OS) (135), převzato 

a upraveno 

 

Radikulární a pseudoradikulární syndromy 

 Sari et al. zjistili (136), že u 244 pacientů s cervikálních radikulopatií (CR) byl 

zvýšený výskyt aktivních MTrPs oproti kontrolní skupině složené ze 122 probandů. Po dvou 

týdnech konzervativní farmakologické léčby analgetiky a myorelaxancii byl počet aktivní 

MTrP u pacientů s CR snížen  zhruba o 50%. Což opět podporuje hypotézu, že bolest může 

být startovacím prvkem MTrP, doprovázet výskyt MTrP a po snížení její intenzity se může 

snížit i aktivita MTrP. Je však třeba brát v potaz i přímý vliv myorelaxancií na MTrPs. 

 Některé přenesené bolesti z MTrPs mohou věrně imitovat radikulární bolesti 

(obrázek 8), je proto třeba na toto myslet při jejich diagnostice. 

2.12.6 Pediatrie 

 U dětských pacientů se vyskytují MTrPs u podobných diagnóz, jako je tomu u 

dospělých, např. u chronické tenzní bolesti hlavy (20). Existuje ale zajímavá výjimka a tou 

jsou kojenci a mladší jedinci. Kao et al. zjistili, že při tlakové algometrii u dětí do 1 roku není 

rozdíl prahu bolesti v oblasti obvyklého místa výskytu MTrP v porovnání s ostatními oblastmi 

svalu. Naproti tomu byl tento rozdíl přítomný u dospělých jedinců, ve smyslu nižšího prahu 

bolesti v oblasti typické pro výskyt MTrP. Dále zjistili, že u takto malých dětí se nevyskytují 

ani tuhé svalové snopce. Lze z toho vyvozovat, že MTrP se vyvíjejí i v latentní podobě až 
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v pozdějším období života, avšak podrobné okolnosti tohoto jevu nejsou doposud plně 

objasněny. 

2.12.7 Stomatologie a otorhinolaryngologie 

  V rámci oborů stomatologie a otorhinolaryngologie budou rozebrány souvislost 

MTrPs s bolestmi zubů a dásní a dále souvislost při dysfunkci temporomandibulárního 

kloubu.  

 

Bolesti zubů a dásní 

 Bolest zubů a dásní může být způsobená přenesenou bolestí z MTrPs, nejčastěji 

ležících v mm. pterygoidei nebo m. masseter. Pacienti s tímto původem bolesti mají často za 

sebou dlouhou historii neúspěšných stomatologických procedur, např. ošetření kořenového 

kanálku, zejména na horních stoličkách. (137) 

 

Dysfunkce temporomandibulárního kloubu 

 Temporomandibulární poruchy jsou velmi časté, jejich prevalence se pohybuje okolo 

10% a častěji se vyskytují u žen (138). Toto onemocnění obvykle provázejí chronické bolesti, 

jejichž exacerbace může být spouštěna žvýkáním, kousáním nebo zíváním. Typická je i 

palpační citlivost žvýkacích svalů a temporomandibulárního kloubu (139). 

 V poslední době se ukazuje, že zastřešující termín „dysfunkce temporomandibulárního 

kloubu“ není úplně příhodný pro většinu pacientů s touto diagnózou. Bolesti v této oblasti 

totiž často nejsou způsobované poruchou kloubu, ale okolními myofasciálními tkáněmi. Dále 

se mylně předpokládalo, že za vznikem obtíží může být nerovnoměrnost kousacího stisku 

čelistí, zvukové fenomény a/nebo deviace mandibuly při otevírání úst. Prokázalo se, že 

zvukové fenomény a deviace mandibuly provázející otevírání úst se vyskytují u více než 50% 

asymptomatické zdravé populace a pouze několik jedinců z této skupiny dospěje do 

symptomatického stavu. Naopak ve skupině 106 pacientů se svalovými bolestmi v oblasti 

obličeje, nebyl žádný, který by měl primární příčinu v nerovnoměrném stisku čelistí či 

v poruše temporomandibulárního kloubu.  

 V souladu s tím tak terapeutické zásahy zaměřující se na léčbu 

temporomandibulárního kloubu, či pohybu čelistí jsou jen výjimečně úspěšné, avšak použití 

rovnátek může být účinné. V současnosti se spíše volí terapie pomocí posturální-korekce, 

ergonomie, protahování svalu a deaktivací MTrPs rozličnými technikami. (137) 
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2.12.8 Kardiologie 

 Kardiologie je také spjata s myofasciální bolestí a to nejen tím, že autorka 

nejvýznamnější publikace na téma myofasciálních trigger pointů Janet Travellová byla 

původní specializací kardiolog (140). Je popsán tzv. vertebrokardiální syndrom, který v sobě 

zahrnuje blokádu 3. až 5. žebra a MTrP v pektorálních svalech. Vertebrokardiální syndrom 

dokáže natolik věrně imitovat srdeční obtíže, že pacient může pociťovat palpitace a slabost. 

(141) 

2.12.9 Ortopedie 

 V ortopedii sehrává MBS důležitou roli v onemocněních různorodé etiologie, opět je 

spojovacím článkem bolest. Studiemi je podložen zvýšený výskyt MTrPs: u bolestí 

z přetíženích měkkých tkání, jako je laterální epikondylalgie (142), při degenerativních 

změnách v kloubech, např. při gonartróze a koxartróze (11), a obecně u bolestivých stavů, kde 

častokrát není plně objasněna příčina obtíží, například u netraumatických chronických bolestí 

ramenního pletence (19).  

 Výše zmiňované studie (11, 19, 142) popisují vliv MTrPs jako podtrhujícího faktoru 

při základním onemocnění, který může zvyšovat citlivost k nocicepci, měnit vzor aktivace 

svalů při pohybu a omezovat rozsah pohybu a tím výrazně limitovat efekt terapie primárního 

onemocnění. Dále studie, zkoumající prevalenci MTrPs u pacientů s laterální epikondylalgií 

(142) a u pacientů s bolestmi ramen (19), předkládají hypotézu, že MTrPs mohou být 

významnou součástí etiologie daných onemocnění. Tuto hypotézu podporuje i studie (143), 

která dokázala, že u pacientů s impingement syndromem byl podobný nález na magnetické 

rezonanci jako u zdravé populace, čímž byl zpochybněn vliv anatomických struktur na 

etiologii onemocnění. 

 Mayoral et al. publikovali studii (144) ve které potvrdili, že terapie MTrPs může být i 

velice účinným prostředkem ke snížení bolestivosti po implantaci totální endoprotézy (TEP) 

kolenního  kloubu. Pacienti, u kterých byla provedena terapie MTrPs suchou jehlou, uváděli 

měsíc po operaci na vizuálně analogické škále bolesti signifikantně nižší hodnoty oproti 

kontrolní skupině, u které nebyla provedena žádná terapie MTrPs. Obě skupiny zahrnovaly 20 

probandů po implantaci TEP kolenního kloubu. 

 MBS je také podstatný v diferenciální diagnostice, jelikož přenesená bolest z MTrPs 

může mít podobnou topografickou distribuci jako přenesená bolest z kloubů (2). 
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2.12.10 Tělovýchovné lékařství 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole o etiologii, jednou z příčin vzniku MTrPs může být 

přetížení svalu. Není tedy divu, že v tělovýchovném lékařství, tak jak je pojímáno 

v angloamerických zemích, mají MTrPs důležitou roli. Typickým příkladem vzniku MTrP, je 

při přetížení svalu v předsezónní přípravě (145). Tato okolnost může sportovce nepřiměřeně 

zbrzdit a zabránit mu v kvalitní přípravě, také ale může být důležitým varovným signálem, 

který upozorňuje sportovce na hrozící riziko poškození svalu z přetížení.   

 

2.12.11 Psychiatrie 

 Celik a Mutlu (146) dokázali existenci přímého vztahu mezi úrovní deprese a počtem 

latentních MTrPs na skupině 76 dobrovolníků. Po palpačním vyšetření MTrP a zhodnocení 

dotazníku na depresi (Beck Depression Inventory), byla zjištěna korelace, ve smyslu čím více 

latentních MTrP tím horší skóre v dotazníku ohledně psychické deprese 

Vliv psychického naladění na aktivitu MTrP, byl nejdřív klinicky pozorován (17) a 

poté i experimentálně doložen (147). Byla testována elektromyografická aktivita MTrP na 

dobrovolnících, kteří podstoupili psychologické testy. Potvrdilo se, že během stresu 

vyvolaným odečítáním signifikantně stoupá aktivita v tzv. aktivním lokusu MTrP.  

Na následujícím grafu je znázorněna elektromyografická aktivita v mikrovoltech ve 

svalu s MTrP a ve svalu bez MTrP u dobrovolníků, kteří podstupují psychologické početní 

testy. U jednoho dobrovolníka byly vždy testovány oba svaly simultánně. V prvním fázi se 

naměřily výchozí EMG hodnoty, poté následovalo sčítání po 1, po té byla pauza, při které se 

EMG hodnoty snížily na výchozí úroveň, v další fází následovalo odečítání 13 nebo 7 od 902 

a nakonec opět následovala fáze zklidnění, při které klesly hodnoty EMG na výchozí úroveň. 

V grafu jsou zapsány průměrné hodnoty, kolmé značky na spojnici hodnot znázorňují 

směrodatnou odchylku. 
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Obrázek 15. Vliv psychického stresu na elektrofyziologickou aktivitu MTrP (147)  

 Vliv psychického stresu na aktivitu MTrP je tedy vědecky podložen, lze předpokládat, 

že tento vztah je spíše oboustrannou interakcí, než jednosměrným vlivem. Zatím to ale není 

podloženo důkazy. 

 

2.13 Terapie myofasciálních trigger pointů 

 Terapie MTrPs obsahuje širokou paletu přístupů, které se v různé oblibě využívají 

v různých zemích. V následující kapitole bude popsáno stručně pouze několik z nich. Mezi 

nejčastěji využívané metody patří: manuální uvolnění tlakem (někdy nepřesně nazývané jako 

ischemická komprese), myofasciální uvolnění, strečing svalu s MTrP, postizometrická 

relaxace, metoda „Spray and stretch“, transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS), 

terapie ultrazvukem, terapie laserem s nízkou intenzitou (low-level laser therapy), aplikace 

suché jehly, injekce MTrPs (nejčastěji injektované látky jsou anestetika a botulotoxin), 

elektromyografický biofeedback, autoterapie s nátrojem „TheraCane“ a farmakoterapie. (148)  

 Nicméně nesmíme opomenout, že MTrPs lze ovlivňovat i nepřímo pomocí např. 

uvolněním primárního MTrP, mobilizacemi kloubů při funkčně zřetězených porucách, 

posturální korekcí, relaxačními technikami, úpravou perpetuačních faktorů a dalšími 

rozmanitými metodami. Je jen na terapeutovi, aby individuálně vybíral nejefektivnější metody 

pro konkrétní pacienty. Avšak jen velmi obtížně lze určit obecně platnou efektivitu u 

jednotlivých postupů, jelikož u většiny záleží na zručnosti a zkušenostech terapeuta. 

výchozí
úroveň

sčítání interval odečítání zotavení

MTrP 16,88 15,82 15,73 28,34 15,99

Non- MTrP 4,46 4,34 4,63 4,44 4,27
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2.13.1 Terapie manuálním tlakem 

 Při terapii manuálním tlakem se využívá mechanické komprese MTrP obvykle prsty 

terapeuta. Při tlaku dochází k „vyždímání“ zánětlivých mediátorů a ke zmenšení lokálního 

edému, dále k reflexní relaxaci daného zatuhlého svalového snopce a po uvolnění tlaku i 

k reaktivní lokální hyperemii (21). Diskutabilní je otázka nastolení hypoxie, tak jak ji většina 

autorů popisuje. Jak již bylo zmíněno, existuje důkaz, že v MTrP je hypoxie již přítomna a lze 

jen polemizovat, zdali by její umocnění, mělo nějaký terapeutický efekt. 

 V roce 2013 byla publikována studie (149), která se zaměřila na změnu 

biochemických parametrů při uvolňování MTrP. Bylo dokázáno, že po deseti- minutové 

manuální kompresí dochází ke zvýšení průtoku krve na téměř dvojnásobek s následnou 

setrvalou tendencí. Zajímavé, ale bylo, že došlo i k dvojnásobnému zvýšení hladiny laktátu 

v okolí MTrP.  

 

2.13.2 Terapie suchou jehlou 

 Terapie suchou jehlou („dry needling“ v anglické literatuře) probíhá pomocí jehly o 

malém průměru, která se aplikuje přímo do MTrP bez použití jakéhokoliv injekčního roztoku. 

Pří úspěšné aplikaci obvykle dojde k vyvolání lokálního svalového záškubu (104), 

k přenesené bolesti a následně k deaktivaci MTrP. Aplikace suché jehly může být velmi 

nápomocná při terapii rezistentních MTrPs, u kterých nelze dosáhnout požadovaného efektu 

pouze manuální medicínou (71). 

 Na obrázku 16 je znázorněna aplikace suché jehly do MTrP v m. tibialis posterior, 

která se provádí ventrálním přístupem, kvůli nervové-cévnímu svazku obklopující m. tibialis 

posterior z dorzální strany (150). 
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Obrázek 16. Aplikace suché jehly do MTrP v m. tibialis posterior (150), převzato 
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3 REVMATOIDNÍ ARTRITIDA 

 

3.1 Obecná charakteristika revmatických onemocnění 

 Revmatické choroby jsou širokou skupinou onemocnění, jejichž klasifikace není vždy 

jednoduchá (114). Mezi revmatické choroby je řazeno přes sto jednotek a řada z nich nemá 

doposud plně objasněnou příčinu ani patogenezi (151). Dalším problémovým aspektem 

klasifikace jsou odlišná třídící hlediska. Kritéria, podle nichž se v současnosti řídíme, 

pocházejí z roku 1983, jejich autorem je Americká revmatologická společnost (114). 

V diferenciální diagnostice a následné léčbě je důležitá multioborová spolupráce 

rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, sociální pracovnice aj. (151) 

 

3.2. Revmatoidní artritida 

3.2.1 Obecná charakteristika 

 RA je chronické multisystémové onemocnění neznámé příčiny. Ačkoliv má mnoho 

různorodých manifestací, charakteristickým rysem pro toto onemocnění je perzistující 

synovitida, začínající od periferních kloubů se symetrickou distribucí. Těžké chronické 

zánětlivé změny probíhají v kloubní výstelce (synovii), která mnohdy zcela destruuje kloubní 

chrupavku (152). Zánětem zbytnělá výstelka se změní na kostní tkáň, která obě kosti v kloubu 

pevně spojí. Kloub je pak deformovaný a nepohyblivý. Tomuto stavu říkáme ankylóza.  

 Navzdory destruktivnímu potenciálu RA, může být průběh onemocnění velmi 

variabilní. U některých pacientů se může projevit pouze mírná oligoartritida s minimálním 

poškozením kloubu, ale u většiny se objeví progresivní polyartritida se signifikantním 

funkčním deficitem. (152) 

 

3.2.2 Epidemiologie 

 Revmatoidní artritida postihuje přibližně 0,5% – 1% celosvětové dospělé populace. 

Existují důkazy, že celosvětová incidence v posledních letech klesá, ale prevalence zůstává 

stejná, neboť pacienti s RA se dožívají delšího věku. Jako u mnoha dalších onemocnění jsou 

ženy postiženy častěji než muži, v poměru 2-3:1. Zajímavé je, že v některých 
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latinskoamerických a afrických státech je predominance žen v poměru 6-8:1. (153) 

Prevalence stoupá s věkem, nicméně genderové rozdíly se ve starších skupinách stírají. RA se 

vyskytuje po celém světě a postihuje všechny lidské rasy. Počátek onemocnění bývá nejčastěji 

ve čtvrté a páté dekádě života, u 80 % pacientů se onemocnění rozvine od 35. do 50. roku 

života. Studie rodin s tímto onemocněním indikují genetické predispozice. V současné době 

probíhají studie na objasnění důležitosti genetických faktorů v rozvoji onemocnění. (152) 

 

3.2.3 Etiologie 

 Příčina RA zůstává neznámá. Předpokládá se, společný vliv dědičných faktorů a 

zevního prostředí.(114) Prokazatelným rizikovým faktorem u geneticky predisponovaných 

jedinců je cigaretový kouř. Pravidelní kuřáci cigaret mají relativní riziko pro rozvinutí RA 1,5 

-3,5 (153). Dále se uvažuje o nákaze bakteriální či virovou infekcí, jisté indicie z krevních 

vyšetření to naznačují, ale nelze prokázat přímý kauzativní vliv na vznik choroby. (153) 

 

3.2.4 Patologie a patogeneze 

 V revmatoidním kloubu se nejdříve hromadí zánětlivé buňky a dochází k novotvorbě 

cév v synoviální membráně. Vzniká bohatě vaskularizovaná granulační tkáň (panus), která 

přerůstá přes povrch chrupavky a současně i přes kostní kompaktu do kostní dřeně. Na 

destrukci chrupavky, kosti, vazů a šlach se podílejí proteolytické enzymy tvořené především 

buňkami panu, ale i dalšími buňkami v synoviální tekutině nebo přímo chondrocyty a 

osteoklasty. (153) 

 

3.2.5 Klinické projevy 

 Charakteristicky je RA chronická polyartritida. Zhruba u dvou třetin pacientů začíná 

náhlou slabostí, anorexií, nechutenstvím a nejasnými muskuloskeletálními příznaky, než se 

začnou objevovat příznaky sinovitidy. Tento prodrom může perzistovat několik týdnů až 

měsíců a tím oddalovat diagnózu. Specifické symptomy se obvykle objeví v několika 

periferních kloubech. (152) 
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3.2.6 Příznaky a symptomy kloubního poškození 

 „Mezi počáteční subjektivní příznaky patří kloubní bolest různé intenzity, horší po 

ránu, většinou klidová, provázená ranní ztuhlostí a omezením kloubní hybnosti. Ranní 

ztuhlost trvá zpravidla déle než jednu hodinu.“(151) Při objektivním vyšetřením nalézáme 

polyartikulární  obvykle symetrickou artritidu u periferních kloubů.  

 Stadium vysoké humorální aktivity kloubu (kloub je tzv. „aktivní“) se projevuje 

otokem kloubu, palpační bolestivostí a omezenou aktivní i pasivní hybností. Kůže nad 

kloubem může být teplejší, erytém však do klinického obrazu nepatří. (114) 

 Při revmatoidní artritidě dochází k zánětu synovie, postiženy tak mohou být téměř 

všechny synoviální klouby těla, nicméně pouze výjimečně bývají postiženy distální 

interfalangeální klouby rukou a nohou. (114) 

 S postupnou progresí onemocnění dochází k synoviálnímu ztluštění a objevují se 

destrukce a deviace kloubů. Na tu mohou nasedat subluxace a luxace, nejčastěji 

v metakarpofalangeálních kloubech a v proximálních interfalangeálních kloubech. (114) 

 Typickými deformitami, které nalézáme u pacientů s revmatoidní artritidou jsou  

deformita typu „labutí šíje“ (flexe v metakarpofalangeálních, hyperextenze v proximálních a 

flexe v distálních interfalangeálních kloubech) a deformita typu „knoflíkové dírky“ (flexe 

v proximálních a hyperextenze v distálních interfalangeálních kloubech). (114) 

 

3.2.7 Mimokloubní postižení u RA 

 Kromě kloubního postižení je u revmatologických nemocí častá přítomnost 

i souvisejících mimokloubních obtíží. Mimokloubní postižení může být postižení jednoho 

orgánu (oční, gastrointestinální, kožní) nebo systémové (ateroskleróza, amyloidóza, 

vaskulitida, atd.).(154) 

 Specifickým typem extraartikulárního postižení jsou svalové změny. Při revmatoidní 

artritidě dochází ve svalové tkání ke zvýšení inzulinové rezistence (155). U velkého množství 

pacientů se postupně s progresí revmatoidní artritidy snižuje svalová síla a vytrvalost (156). 

Svalová slabost bývá obvykle přičítána atrofickými změnám.  

 Nejčastějším histologickým nálezem je atrofie svalových vláken II. typu, avšak bylo 

popsáno i několik případů atrofie vláken I. typu. K tomu navíc je podložena atrofie II. typu 
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svalových vláken a slabost indukovaná kortikoterapií (157). Miró et al. (158) doložili na 

histolopatologických vzorcích svalovou atrofii u 52% (11 z 21) zkoumaných pacientů 

s revmatoidní artritidou. Ve všech případech se jednalo o atrofii svalových vláken II. typu. 

 Svalová atofie byla dokázána jak v proximálních tak i distálních svalech (159). Poté, 

co byly vyvráceny neurologické příčiny atrofie, se nejčastěji předpokládá vliv kortikoterapie a 

nízké stimulační zátěže (158). 

 

 

Obrázek 17. Atrofie svalových vláken II. typu (černá vlákna) u pacienta s revmatoidní 

artritidou (158) 

 

3.2.8 Hodnocení progrese revmatoidní artritidy dle Steinbrockera 

 Existuje několik skórovacích systému, které hodnotí progresy revmatoidní artritidy. 

V běžné praxi se nejvíce využívá hodnocení dle Steinbrockera, méně pak hodnocení dle 

Sharpa-van der Heijde, podle Larsena nebo podle Genanta. Všechny tyto skórovací systémy 

mají své přednosti i nedostatky. Obecně lze skórovací systémy rozdělit na globální (dle 

Steinbrockera a dle Larsena), které v jedné fázi popisují zúžení kloubních štěrbin i kloubní 
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destrukce a na skórovací systémy separátní (dle Sharpa van der Heijde a dle Genanta), které 

popisují zúžení kloubních štěrbin a kloubní destrukce odděleně.  

 Steinbrocker v roce 1949 (160) vypracoval 4 - stupňový skórovací systém. Pacient je 

vždy hodnocen podle nejvíce postiženého kloubu. Předností této metody oproti ostatním je 

její časová nenáročnost. Naopak nedostatkem je široký rozsah jednotlivých stupňů a drobné 

morfologické změny tak nemohou být dostatečně zohledněny.(161) 

  

Stadia revmatoidní artritidy dle Steinbrockera 

I. stadium změny pouze v měkkých tkání, na skiagrafickém snímku nejsou 

patrné žádné destrukce, může být přítomna periartikulární poróza 

II. stadium mírné známky destrukce, nejsou přítomny kloubní deformity, 

zúžení kloubní štěrbiny, může být pohybové omezení, svalové 

atrofie, tendovaginitidy 

III. stadium destrukce chrupavky a kosti, kloubní deformity, zúžení kloubní 

štěrbiny, rozsáhlé svalové atrofie, mimokloubní změny, kloubní 

subluxace 

IV. stadium ke změnám popsaných v předchozích fázích je navíc přítomna i 

fibrózní či kostěná ankylóza  

Obrázek 18. Hodnocení revmatoidní artritidy dle Steinbrockera (114, 161) 

 

 

3.3 Diagnostika revmatoidní artritidy 

 V anamnéze pátráme vždy po údajích o chorobách kloubů a páteře. Svou roli také 

zaujímá výskyt revmatologických nemocí v rodině. Anamnestický rozbor zaměřujeme na tři 

oblasti.  

 Lokální kloubní potíže, k nim patří zejména bolest, kterou se snažíme co nejpřesněji 

charakterizovat. Důležitá je vazba na klid nebo pohyb v daném bolestivém segmentu a na 

pravidelné kolísání bolesti v cirkadiálním rytmu. Dále zjišťujeme funkční disability 

způsobené menším rozsahem pohybu. 

 Další oblastí, jsou mimokloubní obtíže, u kterých se zaměřujeme na kožní 

eflorescence, střevní průjmová onemocnění, urogenitální infekty a důležité jsou také údaje o 

očních zánětech 
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 Poslední oblastí, na kterou zaměřujeme anamnézu, jsou celkové příznaky. Řadíme 

k nim slabost, malátnost, únavnost, zvýšené pocení, pokles hmotnosti a subfebrilie. 

 Klinické vyšetření kloubů a páteře má významnou výpovědní hodnotu, pro správné 

zaměření terapeutických jednotek a nastavení rehabilitačního plánu. Vyšetřujeme tyto 

příznaky: kloubní otok, kloubní zhrubnění, omezení rozsahu pohybu, zvukové fenomény, 

deformity, citlivost kloubu a struktur kolem něho a svalové atrofie. Kromě planimetrického 

vyšetření periferních kloubů hodnotíme i rozvíjení jednotlivých úseků páteře. (114) 

 Anamnéza a klinické vyšetření se doplňuje laboratorními rozbory a zhotovením RTG 

snímků.  

 

3.4 Rehabilitace RA 

 Nepostradatelnou součástí terapie RA je rehabilitace, kromě ní se při léčbě RA 

využívá možností farmakoterapie a revmatochirurgie. Velký důraz by se měl klást na 

autoterapii a edukaci pacienta. Rehabilitace by měla být vždy vytvořena individuálně na míru 

pacientovi. V potaz se bere stadium choroby, věk pacienta, jiná onemocnění a omezení a 

compliance. (151) 

 

3.4.1 Režimová opatření 

 Tělesný klid snižuje systémovou zánětlivou odpověď, avšak dlouhotrvající klidový 

režim může způsobit ireverzibilní kloubní ztuhlost s fibrózní přestavbou a ovlivnění funkční 

zdatnosti a sebeobsluhy. Pohybová aktivita je proto součástí každodenního režimu pacienta. 

Je nutná prevence flekčních kontraktur prostřednictvím polohování a funkčního dlahování. 

(151) 

 

3.4.2 Pohybová léčba a dynamické protahování 

 Pohybová léčba se zaměřuje hlavně na prevenci kontraktur a deformit, ale pomáhá 

zlepšovat i aerobní kapacitu a svalovou sílu a snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, 

jak ukazuje studie od Iversenové a Brandensteinové (2). Bolest se dnes nepovažuje za 

limitující faktor, ale podstatné je, aby se do dvou hodin po cvičení zmírnila nebo odezněla do 

druhého dne. Při posilování se zaměřujeme na svaly, jejichž ochabnutí může způsobit vznik 

deformit, jsou to především extenzory prstů, zápěstí a lokte a na dolních končetinách svaly 
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nožní klenby a abduktor palce. Z metod pohybové léčby využíváme především protahování a 

mobilizace kloubních struktur a strečing svalů. Úlevu přináší i trakce s tahem v ose končetiny. 

(151) 

 

3.4.3 Fyzikální terapie 

 Ve fyzikální terapii se zaměřujeme především na analgetické působení termoterapie, 

jak s pozitivním tak i negativním termoefektem. S negativním tepelným účinkem můžeme 

využít lokální kryoterapii nebo pobyt v celotělové chladové komoře, naopak s pozitivním 

využíváme výhod parafinových zábalů, vířivých koupelí a fyzioterapeutických postupů 

v bazénu. (151) 
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4 CÍLE A HYPOTÉZY 

V rámci této práce jsme si za cíl stanovili klinicky vyšetřit a následně statisticky zhodnotit 

osm následujících hypotéz. 

 

 

1) U pacientů v iniciálním stadiu revmatoidní artritidy je výskyt myofasciálních trigger 

pointů vyšší oproti pacientům s revmatoidní artritidou v pozdějších stádiích.  

 

2) U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný průměrný výskyt myofasciálních trigger 

pointů oproti pacientům s jinými revmatologickými nemocemi. 

 

3) U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný výskyt myofasciálních trigger pointů 

oproti pacientům bez autoimunitního onemocnění. 

 

4) Výskyt myofasciálních trigger pointů je vyšší u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří 

jsou v době vyšetřování léčeni biologickou léčbou, oproti pacientům s revmatoidní 

artritidou, kteří biologickou léčbu neměli nikdy nasazenou. 

 

5) Věk nekoreluje s výskytem myofasciálních trigger pointů u pacientů s revmatoidní 

artritidou. 

 

6) Přítomnost tzv. „aktivních kloubů“ v době vyšetřování zvyšuje výskyt myofasciálních 

trigger pointů u pacientů s revmatoidní artritidou. 

 

7) Potíže se spánkem ovlivňují výskyt myofasciálních trigger pointů u pacientů 

s revmatoidní artritidou i u hospitalizovaných pacientů, kteří netrpí revmatoidní 

artritidou. 

 

8) Deformity a deviace drobných kloubů ruky jsou vázány na vyšší výskyt 

myofasciálních trigger pointů. 
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5 METODIKA 

 Celkem bylo klinicky vyšetřeno 37 pacientů, kteří byli rozděleni do 3 skupin. Skupina 

„RA“ obsahovala 16 pacientů s diagnózou revmatoidní artritidy. Skupina „AI“ byla kontrolní 

a obsahovala 10 pacientů s jiným autoimunitním revmatologickým onemocněním, než 

revmatoidní artritidou. Skupina „K“ byla taktéž kontrolní a obsahovala 11 pacientů bez 

revmatologického onemocnění. 

 V následujícím odstavci bude znázorněno věkové rozložení skupin, věkový průměr (± 

směrodatná odchylka, zkratka SD) 

 Skupina RA byla složena z 16 pacientů, z toho pouze 2 byli muži. Věkový průměr byl 

54 let (±19,7) u žen a 70 let (±5) u mužů. Celkový věkový průměr byl 56,1 let (±19,2). 

Rozložení věku viz obrázek 19. 

 

Obrázek 19. Věkové rozložení ve skupině RA 

 Skupina AI obsahovala 10 pacientů, z toho opět pouze 2 muži. Věkový průměr byl 

53,6 let (±13,9) u žen a 42,5 (±2,5) u mužů. Celkový věkový průměr byl 51,4 (±13,3). Do této 

skupiny byly zahrnuty tyto nemoci: dvakrát ankylozující spondylitida (oba muži), třikrát 

systémový lupus erytematodes a ostatní pacientky měly odlišné nemoci – fibromyalgie, 

systémová sklerodermie, psoriatická artritida, nediferenciovaná artritida a Sjörgenův 

syndrom.  

 Pro popis tíže kloubního postižení, jsme pacienty s RA rozdělily do čtyř fází, tak jak je 

definoval Steinbrocker. Fáze byly určeny z aktuální epikrízy pacientů. Pacienti, kteří byli 

označeni na pomezí dvou fází byly do studie zařazeni pod tou vyšší, v souladu s hodnocením 

dle Steinbrockera, při kterém se hodnotí dle nejvíce postiženého kloubu. 
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Obrázek 20. Věkové rozložení ve skupině AI 

 Skupina K obsahovala 11 pacientů, z toho byli 4 muži. Věkový průměr byl 56,9 

(±24,4) u žen a 76,3 (±7,4) u mužů. Celkový věkový průměr byl 63,9 (±22). Do této skupiny 

byly zahrnuti pacienti s různorodými obtížemi, především ortopedického a traumatologického 

původu (stav po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, kyčelního kloubu, stav po 

plastice kolenních vazů, stav po artroskopické operaci ramene a další). Tito pacienti byli 

hospitalizováni v Nemocnici Beroun, kde byli i vyšetřováni a dotazováni. Jak je patrné 

z obrázku 21. tato skupina neměla bohužel ideální věkové rozložení a nejsou zastoupeny 

všechny věkové kategorie v dostatečně úzkém rozestupu (rozestup 24 – 65 let). 

  

 

Obrázek 21. Věkové rozložení ve skupině K 
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Všichni pacienti byly vyšetřování a dotazováni podle jednotného protokolu a 

jednotným postupem na celkem 23 otázek (příloha 6).  

Všichni pacienti byli palpačně vyšetřeni jedním examinátorem a uniformním 

postupem. Celkem bylo vyšetřeno 9 svalů na každé straně těla, konkrétně: m. trapezius, m. 

sternocleidomastoideus, m. biceps brachii caput breve, m. extensor digitorum, m. pectoralis 

major, m. serratus anterior, m. piriformis, m. quadratus lumborum a m. gastrocnemius caput 

mediale. Svaly byly vyšetřovány po celé palpačně dostupné délce a šíři. 

Při palpačním vyšetřování se hodnotilo 6 diagnostických znaků pro přítomnost MTrP: 

přítomnost tuhého svalového snopce, citlivý bod, přenesená bolest, rozpoznání bolesti 

pacientem, lokální svalový záškub, pacientovo „ucuknutí“ na bolestivý vjem z palpace“. 

Výsledek palpačního vyšetření byl zanesen do záznamového archu (příloha 7). 

Aby sval byl označen jako s přítomností tuhého svalového snopce, musel v něm být 

palpovatelný relativně úzký tuhý svalový snopec, s jasně ohraničenými okraji. Celkově 

hypertonický sval se zanesl do protokolu jako bez tuhého svalového snopce. 

Jako citlivý bod byla označena tuhá ohraničená fokální oblast ve svalu, která při 

palpaci vyvolávala bolest, nebo ji pacient označoval jako citlivou. 

Lokální svalový záškub označuje jev, který byl vyvolán a/nebo palpován při 

bryskním přebrnknutí napříč tuhým svalovým snopcem. 

Přítomnost „ucuknutí při bolesti“ byla zaznamenána, když byla pozorována 

pacientova globální reakce na přebrnknutí tuhého svalového snopce 

Přenesená bolest označovala subjektivní bolestivý vjem, který pacient popisoval 

vzdáleně od místa palpování tuhého svalového snopce. 

Při kladné odpovědi pacienta na otázku, zdali ho vyvolaná bolest někdy obtěžuje, bylo 

místo označeno s charakteristikou, „rozpoznání bolesti“. 

Jako aktivní kloub byl hodnocen kloub, který vykazoval alespoň dvě ze tří kritérií 

(bolest, otok a zteplání), hodnocených u pacientů s revmatoidní artritidou. 

V následující statistice jsou vyhodnocena jak jednotlivé diagnostické znaky (DGZ) pro 

MTrP, tak i samotné počty MTrPs. DGZ myofasciálního trigger pointu jsou vyhodnoceny 

vždy jako prostý součet přítomnosti jednotlivých znaků bez ohledu na vazbu mezi nimi.  

Při porovnávání četnosti diagnostických znaků se braly v potaz pouze 3 nejčastější: 

tuhý svalový snopec, citlivý bod a lokální svalový záškub, vyjma hypotézy číslo 1 kde je 

znázorněno (obrázek 25) porovnání všech šesti DGZ. 

Pro přítomnost MTrP bylo zapotřebí tuhého svalového snopce ve vyšetřovaném svalu, 

v něm bolestivý bod a vybavení lokálního svalového záškubu při bryskním přebrnknutí napříč 
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tuhým snopcem. Vzhledem k tomu, že jsme se zaměřili na přítomnost aktivních i latentních 

MTrPs nebylo zapotřebí k ověření MTrP kritérium „rozpoznání bolesti pacientem“. 

 Z hlediska frekvence přítomnosti DGZ u různých pacientů, jsme jako nejvíce 

věrohodná DGZ zvolili pro statistické zhodnocení 3 nejčastěji přítomné: tuhý svalový snopec, 

bolestivý bod a lokální svalový záškub. 

Pacient byl brán, že má potíže se spánkem, jestliže při dotazování uváděl potíže se 

spánkem doma nebo při hospitalizaci, případně obojí. 

Pacienti, trpící v čase vyšetřování bolestmi, zakreslili lokalizaci bolesti do 

připraveného homunkula (příloha 8). Tento údaj však nakonec nebyl vyhodnocován pro nízký 

počet reliabilních znázornění a náročnosti grafického zhodnocení. 

 Všichni pacienti zahrnuti v této bakalářské práci podepsali při příjmu k hospitalizaci 

souhlas, umožňující přístup studenta. Dále všichni pacienti podepsali souhlas se zařazením 

získaných dat do této práce (příloha 9) 

 Z dat byl spočítán průměr, směrodatná odchylka (SD) a statistická významnost (p) a 

následně byl vytvořen z těchto údajů graf v programu Microsoft Excell® 2010. Statistická 

významnost byla spočítána dle metody Studentova t-testu. Výsledek byl označen jako 

statisticky významný při p < 0,05 (5%). Až na jednu výjimku (hypotéza 5), byly hypotézy 

považovány za potvrzené, jestliže byly podloženy statistickou významností. Hypotéza 5 byla 

ověřována na základě vypočítaného korelačního koeficientu (r). Limit pro potvrzení velmi 

nízké korelace byl stanoven při r < 0,05. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Hypotéza č. 1 

 Hypotéza č. 1: „U pacientů v iniciálním stadiu revmatoidní artritidy je výskyt 

myofasciálních trigger pointů vyšší oproti pacientům s revmatoidní artritidou v pozdějších 

stádiích“. 

 

 V následujícím grafu je znázorněno zastoupení jednotlivých fází revmatoidní artritidy 

ve skupině RA. 

 

  

Obrázek 22. Zastoupení jednotlivých fází onemocnění ve skupině RA 

 

 Vyhodnoceny byly celkem 3 diagnostické znaky: tuhý svalový snopec, bolestivý bod a 

lokální svalový záškub. Ostatní hodnocené znaky se nevyskytovala v takovém zastoupení, aby 

bylo možné je použít ve statistickém hodnocení. 
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I. Fáze II. Fáze III. Fáze IV. Fáze

Tuhý svalový snopec 12 12 10,57 7,5

Bolestivý bod 10,8 13,5 6,57 4,5

Lokální svalový záškub 6,6 2 3,57 4
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Výskyt diagnostického znaku na osobu u jednotlivých 
fází revmatoidní artritidy se znázorněnou SD 

 

Obrázek 23. Vývoj průměrného výskytu diagnostických znaků pro MTrP 

s postupujícími stadii RA 

 Zjistili jsme, že s postupujícími stadii RA povětšinou klesá výskyt diagnostických 

znaků MTrP a to především „tuhého svalového snopce“ a „bolestivého bodu“. Statisticky 

významný rozdíl je pro „tuhý svalový snopec“ mezi I. a IV. fází a pro „bolestivý bod“ mezi 

II. a IV. fází revmatoidní artritidy. Žádný další statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn 

v žádné z možných kombinací fází RA a DGZ. V následujícím grafu je znázorněna 

směrodatná odchylka pro samostatná DGZ. 

 

Obrázek 24. Průměrné zastoupení diagnostických znaků pro MTrP u jednotlivých fází 

RA se znázorněnou směrodatnou odchylkou 
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V následujícím grafu je znázorněn průměrný výskyt všech diagnostických znaků, které byly 

v této práci zaznamenávány, u jednotlivých fází RA.  

 

Obrázek 25. Průměr všech vyšetřovaných diagnostických znaků na osobu v jednotlivých 

fázích revmatoidní artritidy 

 

 V tomto grafu jsou započítaná i diagnostické znaky, která byla relativně málo 

frekventovaná a to: přenesená bolest, rozpoznání bolesti pacientem a pacientovo „ucuknutí“ 

na bolestivý vjem z palpace. Tím došlo ke snížení průměru výskytu DGZ na osobu oproti 

předešlému znázornění (obrázek 24) nicméně došlo ke zvýraznění snižující se tendence. 

Mezi žádnou kombinací fází RA nebyla spočítána statistická významnost, nejmenší hodnota p 

byla mezi I. a IV. fází (p = 0,174) 

  V posledním grafu jsou znázorněny MTrPs na osobu v jednotlivých fází RA 

v porovnání s oběma kontrolními skupinami. Pro přítomnost MTrP bylo zapotřebí tuhého 

svalového snopce, bolestivého bodu a lokálního záškubu vyvolaného palpací v jedné 

identické oblasti vyšetřovaného svalu. U kontrolních skupin byl stanoven průměr a ten 

rozepsán do IV fází, pro stanovení referenční hladiny. 
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Obrázek 26. Průměrný počet MTrP na osobu v jednotlivých fází RA 

 Sestupná tendence výskytu MTrPs mezi jednotlivými fázemi RA je statisticky 

nevýznamná (p > 0,5), stejně tak i rozdíly mezi jednotlivými fázemi RA a kontrolními 

skupinami. Nejvyšší statistická významnost je mezi skupinou pacientů s RA v I. fázi a 

kontrolní skupinou K (p = 0,09). 

 I přes to, že jsme dokázali statisticky významný pokles výskytu „tuhého svalového 

snopce“ a „bolestivého bodu“ mezi určitými fázemi RA, pokles samotných MTrPs je 

statisticky nevýznamný. 

Hypotéza 1 nebyla potvrzena. 

 

6.2 Hypotéza č. 2 

Hypotéza č. 2: „U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný průměrný výskyt 

myofasciálních trigger pointů oproti pacientům s jiným revmatologickými nemocemi“. 

V následujícím grafu je znázorněn průměrný výskyt DGZ u jednotlivých fází RA a dále 

průměrný výskyt DGZ u všech pacientů ze skupiny AI dohromady. Skupina AI je také 

zanesena do 4 fází onemocnění, avšak z čistě názorných důvodů. Ve všech fázích je 

zobrazena stejná hodnota a to celkový průměr, tím se docílilo zobrazení referenční úrovně 

průměrného výskytu DGK celé skupiny AI. 

I. fáze II. fáze III. Fáze IV. fáze

skupina AI 2,5 2,5 2,5 2,5
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Obrázek 27. Průměrný výskyt DGZ u revmatoidní artritidy v porovnání s referenční 

hodnotou DGZ u skupiny pacientů s jinými revmatologickými nemocemi, statisticky 

významný rozdíl znázorněn žlutým bodem 

 Z grafu je patrné, že v I. fázi revmatoidní artritidy je průměrná hodnota všech DGZ 

vyšší u RA oproti skupině pacientů s odlišnými revmatologickými nemocemi (AI). Tento 

rozdíl se však postupem času povětšinou snižuje a u znaku „tuhý svalový snopec“ klesne až 

pod referenční hodnotu skupiny AI. Statisticky významný rozdíl (p < 0,05) byl spočítán u 

znaku „bolestivý bod“ mezi skupinou s I. fází RA a skupinou AI a dále mezi skupinou s II. 

fází RA a skupinou AI. 

I. Fáze II. Fáze III. Fáze IV. Fáze

RA tuhý svalový snopec 12 12 10,57 7,5

AI tuhý svalový snopec 9,6 9,6 9,6 9,6

RA bolestivý bod 10,8 13,5 6,57 4,5

AI bolestivý bod 4,2 4,2 4,2 4,2

RA lokální svalový záškub 6,6 2 3,57 4

AI lokální svalový záškub 3 3 3 3
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 Následující graf porovnává průměrný výskyt DGZ v celé skupině RA dohromady 

oproti skupině AI. 

 

 

Obrázek 28. Průměrné hodnoty výskytu 3 nejčastějších diagnostických znaků u skupiny 

pacientů s revmatoidní artritidou oproti skupině pacientů s jinými revmatologickými 

nemocemi, *statisticky významný rozdíl 

 

 Mezi jednotlivými diagnostickými znaky je statisticky významný pouze rozdíl u 

„bolestivého bodu“ mezi skupinu RA a AI (p = 0,043).  

 Na následujícím grafu je porovnání výskytu MTrPs mezi skupinami RA a AI 

  

 

 

 

 

 

Tuhý svalový snopec Bolestivý bod* Lokální svalový záškub

AI 9,6 4,2 3

RA 10,81 8,5 4,38

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

D
G

Z 
n

a 
o

so
b

u
 

Průměrné hodnoty výskytu 
diagnostických znaků na osobu u skupin 

RA a AI se znázorněnou SD 



61 

 

 

 

Obrázek 29. Průměrný výskyt MTrPs na osobu ve skupinách RA a AI 

 

  Bylo poukázáno na zajímavou souvislost mezi frekvencí jednotlivých znaků 

mezi skupinou RA ve fázích vývoje onemocnění a skupinou AI (obrázek 27). Zajímavá je 

především podobná četnost jednotlivých znaků a vývoj této četnosti u skupiny RA, který se 

v pozdních stádiích přibližuje skupině AI. Z naměřených dat ovšem nebyl spočítán statisticky 

významný rozdíl (p > 0,5) průměrného výskytu MTrPs mezi skupinou RA a AI  

Hypotéza 2 nebyla potvrzena 

 

6.3 Hypotéza č. 3 

 Hypotéza č. 3: „U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný výskyt myofasciálních 

trigger pointů oproti pacientům bez autoimunitního onemocnění“. 

 Naměřené hodnoty jsme přenesli do následujícího grafu, v něm je vyjádřen průměrný 

výskyt diagnostických znaků v jednotlivých fázích RA a průměrný výskyt DGZ v celé 

skupině K jako referenční hodnota. Opět jsou i hodnoty ze skupiny K rozepsány do 

jednotlivých fázi, nicméně jedná se o průměr celé skupiny, který se identicky opakuje. 
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Obrázek 30. Průměrný výskyt DGZ u skupiny RA v porovnání s referenční hodnotou 

průměrného výskytu DGZ u skupiny K, statisticky významný rozdíl znázorněn žlutým 

bodem 

 

 Z grafu je patrné, že v I. fázi RA jsou všechny diagnostické znaky průměrně častější 

než u kontrolní skupiny K. Stejně tak tomu bylo i v porovnání se skupinou AI (obrázek 27), 

nicméně tentokrát je ve IV. fázi RA průměrný výskyt všech tří DGZ nižší oproti pacientům ve 

skupině K. 

 Statisticky významný byl rozdíl mezi skupinou RA a K u DGZ „bolestivý bod“ v I. a 

II. fázi a u znaku „lokální svalový bod“ ve II. fázi RA.  

Na následujícím grafu jsme porovnali výskyt tři nejčastějších diagnostických znaků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Fáze II. Fáze III. Fáze IV. Fáze

RA tuhý svalový snopec 12 12 10,57 7,5

K tuhý svalový snopec 11,73 11,73 11,73 11,73

RA bolestivý bod 10,8 13,5 6,57 4,5

K bolestivý bod 5,73 5,73 5,73 5,73

RA lokální svalový záškub 6,6 2 3,57 4

K lokální svalový záškub 6 6 6 6
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Obrázek 31. Průměrné hodnoty tří nejčastějších diagnostických znaků u skupin RA a K 

 Nebyla shledána žádná statistická významnost mezi průměrným výskytem „tuhého 

svalového snopce“, „bolestivého bodu“ a „lokálního svalového záškubu“ mezi skupinami RA 

a K. 

 Na následujícím grafu je zobrazen průměrný výskyt MTrPs u skupiny RA napříč 

všemi fázemi a skupiny K. Je zobrazena i směrodatná odchylka naměřených hodnot. 

 

Obrázek 32. Průměrný výskyt MTrPs u skupiny RA a K 

 Rozdíl výskytu MTrPs mezi skupinu RA a K nebyl statisticky významný (p = 0,77). 

Tuhý svalový snopec Bolestivý bod
Lokální svalový

záškub
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 Poukázali jsme na zajímavý rozdíl ve frekvenci jednotlivých diagnostických MTrPs  

u skupiny pacientů s revmatoidní artritidou a kontrolní skupiny, nicméně rozdíl MTrPs nebyl 

statisticky významný a průměrný výskyt se lišil jen nepatrně.  

Hypotéza 3 nebyla potvrzena. 

  

6.4 Hypotéza č. 4 

 Hypotéza č. 4: „Výskyt myofasciálních trigger pointů je vyšší u pacientů 

s revmatoidní artritidou léčených biologickou léčbou oproti pacientům s revmatoidní 

artritidou, kteří biologickou léčbu neměli nikdy nasazenou“. 

 Z 16 pacientů byli 3 v době vyšetřování léčení biologickou léčbou, 2 byli léčeni 

biologickou léčbou v minulosti, ale následně ji vysadili a 11 pacientů nikdy nemělo 

biologickou léčbu nasazenou. Na základě tohoto vzorku pacientů byly sestaveny následující 

dva grafy. První z nich znázorňuje průměrný výskyt „tuhého svalového snopce“, „bolestivého 

bodu“ a „lokálního záškubu“ mezi pacienty s RA s různým vztahem k biologické léčbě. 

 

Obrázek 33. Vliv biologické léčby na výskyt diagnostických znaků 

 

 Statisticky významný rozdíl byl shledán ve znaku „lokální svalový záškub“ a to mezi 

pacienty, kteří byli aktuálně léčení biologickou léčbou a pacienty, kteří byli léčeni 

biologickou léčbou v minulosti, ale v době vyšetřování již ne. 

Tuhý svalový
snopec

Bolestivý bod
Lokální svalový

záškub

bez biologické léčby 10,64 7,91 5

v minulosti léčeni biol. léčbou 9 8,5 0,5

aktuálně léčeni biol. léčbou 12,67 10,67 4,67
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 Na následujícím grafu je znázorněn průměrný výskyt MTrPs mezi jednotlivými 

podskupinami skupiny RA.  

 

 

Obrázek 34. Vliv biologické léčby na výskyt MTrPs, se znázorněnou SD 

  

 Statisticky významný rozdíl v průměrném výskytu MTrPs byl zjištěn mezi skupinou 

s aktuální biologickou léčbou a pacienty, kteří měli biologickou léčbu v minulosti. Naproti 

tomu nebyl žádný rozdíl v průměrném výskytu MTrPs u pacientů, kteří mají aktuálně 

biologickou léčbu nasazenou a pacienty, kteří ji nikdy neměli. 

 Hypotéza 4 nebyla potvrzena. 

 

6.5 Hypotéza č. 5 

 Hypotéza č. 5: „Věk nekoreluje s výskytem myofasciálních trigger pointů u pacientů 

s revmatoidní artritidou.“ 
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Obrázek 35. Korelace věku a MTrPs u pacientů s revmatoidní artritidou 

 

 Na základě naměřených dat byl vypočítán velmi nízký korelační koeficient (r = 0,017).  

 Hypotéza 5 byla potvrzena. 

 

6.6 Hypotéza č. 6 

 Hypotéza č. 6 : „Přítomnost tzv. „aktivních kloubů“ v době vyšetřování zvyšuje výskyt 

myofasciálních trigger pointů u pacientů s revmatoidní artritidou.“ 

 Ze skupiny 16 pacientů s revmatoidní artritidou mělo 9 v době vyšetřování alespoň 

jeden kloub „aktivní“. Těchto 9 pacientů mělo vždy alespoň jeden „aktivní kloub“ na horních 

končetinách. 

 V následujícím grafu je znázorněno porovnání průměrného výskytu diagnostických 

znaků MTrPs u pacientů s alespoň jedním tzv. „aktivním kloubem“ oproti pacientům bez 

„aktivního kloubu“. 
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Obrázek 36. Vliv „aktivního kloubu“ na výskyt MTrPs se znázorněnou směrodatnou 

odchylkou, v tabulce pod grafickou části je vypsán průměrný výskyt znaku na osobu 

 

 I přesto, že je znatelná tendence vyššího výskytu diagnostických znaků u pacientů 

s „aktivním kloubem“, nebyl v žádném ze zobrazených znaků zjištěn statisticky významný 

rozdíl. 

Obrázek 37. Vliv „ aktivního kloubu“ na výskyt MTrP, zobrazen průměrný výskyt a 

směrodatná odchylka  

Tuhý svalový snopec Bolestivý bod Lokální svalový záškub

Pacienti s aktivním kloubem 11,71 10,43 5,71

Pacienti bez aktivního kloubu 10,11 7 3,33
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 Na předchozím grafu je porovnána četnost výskytu MTrPs u pacientů s aktivním 

kloubem a bez něj, opět průměr svědčí pro vyšší výskyt u pacientů s aktivním kloubem, ale 

rozdíl není statisticky významný. 

 Hypotéza 6 nebyla potvrzena. 

 

6.7 Hypotéza č. 7 

 Hypotéza č. 7: „Potíže se spánkem ovlivňují výskyt myofasciálních trigger pointů u 

pacientů s revmatoidní artritidou i u hospitalizovaných pacientů, kteří netrpí revmatoidní 

artritidou.“ 

 Problémy se spánkem uvádělo 56,25 % (9 z 16) pacientů ze skupiny RA, 50 % (5 

z 10) pacientů ze skupiny AI a 55 % (6 z 11) pacientů ze skupiny K. 
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Obrázek 38. Vliv obtíží se spánkem na výskyt MTrPs u zkoumaných skupin pacientů a 

celkem u všech pacientů, zobrazena směrodatná odchylka 

 

 Na obrázku 38 je graficky patrný vyšší výskyt MTrPs u pacientů s obtížemi se 

spánkem, kromě skupiny K, avšak rozdíl není statisticky významný. Hodnota p počítaná u 

všech pacientů (skupina celkem) byla rovna 0,25.  

Hypotéza 7 nebyla potvrzena. 

 

 

6.8 Hypotéza č. 8 

 

 Hypotéza č. 8: „Deformity a deviace drobných kloubů ruky jsou vázány na vyšší 

výskyt myofasciálních trigger pointů“. 

 Při ověřování této hypotézy byli pacienti rozděleni do tři následujících skupin podle 

klinického posouzení drobných kloubů ruky: 1) bez deformit a deviací kloubů (BD),  

2) s deformitami nebo deviacemi kloubů (DND), 3) s deformitami i deviacemi kloubů (DID). 

 Ve skupině BD bylo 56,25% (9 z 16) pacientů, ve skupině DND 31,25% (5 z 16) a ve 

skupině DID 12,5% (2 z 16) pacientů. 

bez obtíží se spánkem problémy se spánkem

Skupina RA 2,86 4,56

Skupina AI 2,8 5

Skupina K 2,8 2,2

celkem 2,82 4,1
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Obrázek 39. Vliv deformity a devicí drobných kloubů ruky na výskyt MTrPs u pacientů 

s RA, se zobrazenou směrodatnou odchylkou 

 Z grafu nelze vyčíst žádný vliv klinického nálezu na drobných kloubech ruky na 

výskyt MTrPs a ani nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 

skupinami. 

 Hypotéza 8 nebyla potvrzena. 
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7 DISKUZE  

 V této práci jsme se zaměřili na výskyt myofasciálních trigger pointů u pacientů 

s revmatoidní artritidou. Snažili jsme se statisticky ověřit možný vliv revmatoidní artritidy na 

četnost myofasciálních trigger pointů. Toto téma zatím není dostatečně prozkoumáno, 

v historii byla sepsána pouze jedna studie (15) a to v roce 1981 Reynoldsem. V té autor 

popisuje zvýšený výskyt MTrPs u pacientek v inicálním stadiu revmatoidní artritidy.  

 Z klinické praxe ovšem existuji zkušenosti, že MTrPs u pacientů s revmatoidní 

artritidou postupně zanikají. Tuto hypotézu potvrzoval i prof. Lewit, bohužel není nikde 

publikována a proto ji nelze podložit řádnou citací. Lze jen doložit otázku, kterou položil Mgr 

Truc při oponentuře bakalářské práce v roce 2009: „Pokud akceptujeme hypotézu, že MTr.p. 

vznikají jako reakce na nocicepci, tak jak to, že MTr.Ps. nebývají přítomny u systémových 

revmatických onemocnění?.“(14) 

  Zmiňované klinické zkušenosti by odpovídaly i našem výsledkům, ze kterých 

jsme graficky znázornili trend postupného snižování výskytu MTrPs s pokročilejšími fázemi 

RA (obrázek 26). Tento trend byl nalezen jak u nižší četnosti výskytu samotných MTrPs, tak i 

u nižší četnosti jednotlivých diagnostických znaků, charakteristických pro MTrP. Vývoj však 

nedosahuje statistické významnosti. 

 Mimo vývojového trendu, byl zajímavý í nález vyššího výskytu diagnostických znaků 

a MTrPs v I. fázi RA oproti oběma kontrolním skupinám, v případě „citlivého bodu“ byl vyšší 

výskyt dokonce statisticky signifikantní. Průměrný výskyt diagnostických znaků pak postupně 

s vyššími fázemi RA klesal a ve 4 ze 6 případů byla četnost diagnostických znaků nižší ve IV. 

fázi oproti kontrolním skupinám. Domníváme se, že výsledky mohou být ovlivněny malým 

počtem vyšetřovaných v jednotlivých klinických skupinách. 

 Revmatoidní artritida a myofasciální trigger pointy jsou pravděpodobně propojeny 

několika paralelními mechanismy. Možnosti vzájemného ovlivňování bychom mohli rozdělit 

do několika kategorií: biomechanické, biochemické, nociceptivní, medikamentózní, psychické 

a ostatní. 

 

7.1 Biomechanické vlivy revmatoidní artritidy na vznik MTrPs 

  Začněme u samotného významu MTrPs, ten je vysvětlován odlišnými hypotézami. 

Hong (45) předpokládá, že vytvoření MTrP je určitým typem obranného mechanismu, kterým 

tělo předchází výraznějšímu poškození měkkých tkání a to tak, že v ohroženém segmentu se 
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se vznikem MTrP omezí rozsah pohybu. V souladu s tímto tvrzením se MTrPs vyskytují ve 

zvýšené míře u lidí s kloubní hypermobilitou (125). 

 Naproti tomu v přibývajících fázích revmatoidní artritidy vlivem synovitidy klesá 

postupně rozsah pohybu v postižených kloubech. Dalo by se tedy říci, že tělo již nepotřebuje 

MTrPs k tak výrazné ochraně měkkých struktur před poškozením. Postupné omezování 

kloubu by mohlo být vysvětlením, proč s přibývajícími stádii RA klesá výskyt diagnostických 

znaků i MTrPs. Ze statistického zhodnocení vyšlo najevo, že pacienti, kteří mají deformované 

i deviované klouby nemají žádné MTrPs. S největší pravděpodobností však omezený rozsah 

v kloubech nebude absolutním vylučovacím kritériem přítomnosti MTrPs, spíš bychom ho 

mohli popsat jako opak perpetuačního faktoru, tedy faktor, který pouze snižuje šanci na 

vytvoření MTrP ve svalu. 

 

7.2 Biochemické a nociceptivní vlivy na vznik MTrPs 

 Mediátory zánětu a bolesti, tvoří propojovací můstek mimo jiné mezi zánětem, bolestí 

a MTrP. Biochemické studie posledních dvou dekád dokazují jejich přítomnost 

v bezprostředním okolí MTrPs, Shah et al. v roce 2008 (34) dokázal jejich zvýšenou 

koncentraci i ve vzdálených svalech, a sice u pacientů s aktivním MTrP. Zvýšená koncentrace 

těchto biochemických látek hraje důležitou roli i v patofyziologii kloubního zánětu u 

revmatologických nemocí (153). A právě u pacientů, kteří v době vyšetřování měli „aktivní 

kloub“ tedy s kloub, ve kterém právě probíhá zánět, byl naměřen vyšší průměrný výskyt jak 

diagnostických znaků tak i MTrPs. I když rozdíl nebyl statisticky významný, lze 

předpokládat, že „aktivní kloub“ zvyšuje pravděpodobnost výskytu MTrPs, a to jak 

přítomností zánětu, tak bolestivým drážděním. Koneckonců tyto dvě složky jsou spolu 

neodmyslitelně spjaty.  

 

7.3 Medikamentózní vlivy na vznik MTrPs 

 Předpokládali jsme, že pacienti léčeni biologickou léčbou budou mít rozdílnou četnost 

výskytu MTrPs, oproti těm, kteří jsou léčeni pouze kortikoidy. Biologická léčba působící 

specificky na molekulárně-biologické úrovni potlačuje účinnost některých imunitních buněk 

a tím přímo ovlivňuje patogenezi onemocnění. Dalo by se tedy usuzovat, že pacienti léčeni 

touto léčbou nebudou příliš pod vlivem biomechanického, biochemického a nociceptivního 

působení revmatoidní artritidy na výskyt MTrPs. Statistické zhodnocení žádný významný 
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rozdíl neukázalo, avšak hodnocení mohlo být významně ovlivněno nízkým počtem 

vyšetřovaných pacientů léčených biologickou léčbou (pouze 2 subjekty). 

 Na druhou stranu je známo, že dlouhodobá kortikoterapie způsobuje svalovou atrofii a 

slabost, vliv na výskyt MTrPs ovšem doložen nebyl. 

 

7.4 Psychické vlivy na vznik MTrPs 

 V teoretické části jsme popsali studii z roku 1994 (147), která potvrdila vliv aktuálního 

psychického naladění na elektrofyziologickou aktivitu MTrP a dále studii z roku 2012 (146), 

která vědecky podložila úzký vztah mezi psychickou depresí a výskytem latentních MTrPs. 

 Předpokládali jsme tedy, že u pacientů, kteří budou mít obtíže se spánkem, bude vyšší 

výskyt MTrPs. Jsme si vědomi toho, že potíže se spánkem mohou mít mnoho rozličných 

příčin a následků a to nejen v psychickém laděni pacienta. Přestože otázka na pacienta, zdali 

má potíže se spánkem, rozhodně není všeobjímající, byl ve výsledcích patrný jistý rozdíl ve 

výskytu MTrPs. 

 Ve dvou ze tří vyšetřovaných skupin byl znatelně vyšší výskyt MTrPs u pacientů, kteří 

trpěli problémy se spánkem (o 1,7 a 2,2 MTrP na osobu), v té třetí byl naopak patrný pokles 

výskytu MTrPs, ale již nebyl tak znatelný (o 0,6 MTrP na osobu). Lze tedy předpokládat, že 

problémy se spánkem patří do skupiny perpetuačních faktorů. 

 

7.5 Ostatní vlivy na vznik MTrPs 

 Stejně tak jako existuje velké spektrum perpetuačních faktorů, existuje i velké 

množství vlivů mezi MTrPs a RA, které se ještě navíc mohou ovlivňovat navzájem. Může tím 

být například dekondice doprovázející RA, komorbidita jiných onemocnění, intenzita 

onemocnění, domácí autoterapie a cvičení, malnutrice a malabsorpce, klimatické podmínky a 

roční období, sociální zázemí a další. Z tohoto seznamu vyplývá, že je téměř nemožné 

exaktně určit dopad čistě jednoho faktoru na výskyt MTrPs, jelikož nejspíš neexistuje plně 

homogenní skupina, na které by se dal tento vliv určit.  

 

7.6 Limitace studie a zajímavosti z experimentálního vyšetřování 

 Studie měla několik limitací. Mezi ty největší patří malý počet vyšetřovaných osob a 

nízká zkušenost examinátora v palpaci MTrPs. Palpace MTrPs byla pravidelně trénována po 

dobu 6 měsíců, před zahájením klinických vyšetřování. Nicméně jsme si vědomi, že toto 
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období není uspokojivě dlouhé k nabytí dostatečných zkušeností. Myburgh et al. (80) uvádí 

velmi nízkou shodu (κ = 0,22) při palpaci MTrPs mezi nezkušenými vyšetřujícími. 

  

 Další limitací studie byla absence vyřazovacích kritérií, při utváření vyšetřované i 

kontrolních skupin a následně i při statistickém zhodnocování. Mohlo tak dojít a 

pravděpodobně i došlo ke zkreslení výsledků dalšími vlivy, tak jak jsou popsány v kapitole 

7.5. 

 Autor studie si při vyšetřování povšiml jisté zdráhavosti pacientů přiznat bolestivý 

vjem z palpace. Nejspíše se obávali, že by si pohoršili v očích lékařského personálu. U těchto 

pacientů tak může být do jisté míry ovlivněna četnost „citlivého bodu“, „přenesené bolesti“ a 

„rozpoznání bolesti pacientem“. 

 Byla zjištěna i zajímavá shoda mezi pacientkami se systémovým lupem 

etytomatodem, tři ze čtyř vyšetřovaných pacientek s tímto onemocněním uváděli při palpaci 

MTrP lechtivý vjem. Do této práce byli vyšetřeny tři z nich. 

 K jistému zkreslení může dojít i při stanovování fáze RA, dle Steinbrockera se hodnotí 

nejvíce postižený kloub a tak není zohledněn funkční a morfologický nález na ostatních 

kloubech. Obvykle je ale postižení kloubů při revmatoidní artritidě symetrické. Další limitací 

tohoto hodnotícího systému je i značná šířka jednotlivých fází, ve kterých nelze rozlišit 

drobné morfologické rozdíly. 

  

7.7 Studie nezařazena do teoretické části 

 V roce 2005 publikovali Ardic et al. studii (162), ve které se zaměřili na 

komprehenzivní náhled na temporomandibulární poruchy u pacientů s RA. Ve studii bylo 

zahrnuto celkem 99 pacientů: 33 s revmatoidní artritidou, 36 s myofasciální bolestivou 

dysfunkcí temporomandibulárního skloubení (TMJ) a 30 pacientů s lumbální diskopatií jako 

kontrolní skupina. Mezi jednotlivými skupinami se porovnávali výsledky 

z dotazníku, radiologického vyšetření a klinického vyšetření. Klinické vyšetření probíhalo 

podle vzoru „Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders“ (RDC/ TMD) 

(163). Vyšetřována byla: bolest v oblasti TMJ, rozsah pohybu v TMJ, asociovaná bolest (při 

pohybu čelisti různými směry a s různou intenzitou odporu či dopomoci), zvukové fenomény 

při pohybu v TMJ a citlivost vyvolána palpací svalů a kloubů. 

 Po statistickém zhodnocení bylo patrné vyšší procento myofasciálních bolestí u 

pacientů s RA oproti pacientům s myofasciální dysfunkcí temporomandibulárního kloubu, u 
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poloviny vyšetřovaných žvýkacích svalů dokonce signifikantně vyšší (162). Tento výsledek je 

velice zajímavý, někteří autoři citující tuto studii to přisuzují bolestem způsobovaným MTrPs 

(21, 164, 165). Nicméně původní studie tuto hypotézu explicitně nepotvrzuje, jelikož palpační 

vyšetření žvýkacích svalů bylo prováděno podle protokolu RDC/ TMD, který není přímo 

zaměřen na diagnostiku MTrPs. V podrobném návodu na vyšetřování dle protokolu RDC/ 

TMD  (166) je popsána palpace svalů a kloubů přibližným tlakem dvou liber na m. masseter a 

m. temporalis a tlakem jedné libry na intraorální svaly, při které se vyšetřující dotazuje na 

bolest způsobovanou tlakem. Nicméně kromě bolesti vyvolané palpací není zahrnuto žádné 

další kritérium svědčící pro přítomnost MTrP ve vyšetřovaných svalech. Lze tak polemizovat 

o správnosti interpretace výsledků této studie mnohými autory, kteří z nich vyvozují důkaz o 

přítomnosti MTrPs (21, 164, 165) u pacientů zahrnutých v této studii.  

 Z důvodů nedostatečného množství kritérií zaměřených na výskyt MTrPs nebyla tato 

studie zahrnuta do teoretického části práce věnované MTrPs. V souvislosti s možným vlivem 

RA na MTrPs lze z této studie pouze vyvozovat nižší práh bolesti ve zkoumaných svalech u 

pacientů s RA, ten ale může být ovlivněn i jinými faktory než jen přítomností MTrP v daném 

svalu. 

 

7.8 Možné cesty dalšího výzkumu 

 Tato bakalářská práce si položila za cíl stanovit prevalenci MTrPs u pacientů 

s revmatoidní artritidou a porovnat ji s kontrolní skupinou. Dále jsme se snažili nastínit 

význam eventuálních vlivů na výskyt diagnostických znaků a MTrPs.  

 Další výzkum by mohl stanovit, jak moc lze ovlivnit bolesti při RA pomocí snížení 

aktivity, případně uvolnění MTrPs. Zajímavá by také byla dlouhodobá studie na stabilním 

vzorku probandů, která by zkoumala vývoj MTrPs u konkrétních pacientů s RA v čase a 

studie na rozšířeném vzorku pacientů  
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8 ZÁVĚR  

 Bakalářská práce s názvem „Výskyt myofasciálních trigger pointů u pacientů 

s revmatoidní artritidou“ se snažila ověřit validitu empirických znalostí o vlivu revmatoidní 

artritidy na četnost myofasciálních trigger pointů. 

 Na základě vyhodnocení našich výsledků jsme takto posoudili předkládané hypotézy: 

 

1) U pacientů v iniciálním stadiu revmatoidní artritidy je výskyt myofasciálních trigger 

pointů vyšší oproti pacientům s revmatoidní artritidou v pozdějších stádiích – nelze 

potvrdit 

 

2) U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný průměrný výskyt myofasciálních trigger 

pointů oproti pacientům s jinými revmatologickými nemocemi – nelze potvrdit 

 

3) U pacientů s revmatoidní artritidou je odlišný výskyt myofasciálních trigger pointů oproti 

pacientům bez autoimunitního onemocnění – nelze potvrdit 

 

4) Výskyt myofasciálních trigger pointů je vyšší u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří 

jsou v době vyšetřování léčeni biologickou léčbou, oproti pacientům s revmatoidní 

artritidou, kteří biologickou léčbu neměli nikdy nasazenou – nelze potvrdit 

 

5) Věk nekoreluje s výskytem myofasciálních trigger pointů u pacientů s revmatoidní 

artritidou – potvrzeno 

 

6) Přítomnost tzv. „aktivních kloubů“ v době vyšetřování zvyšuje výskyt myofasciálních 

trigger pointů u pacientů s revmatoidní artritidou – nelze potvrdit 

 

7) Potíže se spánkem ovlivňují výskyt myofasciálních trigger pointů u pacientů 

s revmatoidní artritidou i u hospitalizovaných pacientů, kteří netrpí revmatoidní artritidou 

– nelze potvrdit 

 

8) Deformity a deviace drobných kloubů ruky jsou vázány na vyšší výskyt myofasciálních 

trigger pointů – nelze potvrdit 
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 Z předložených osmi hypotéz jsme jednu potvrdili a podložili statistickým důkazem. 

Nicméně jsme poukázali na zajímavé rozdíly četnosti výskytu MTrPs mezi jednotlivými 

fázemi revmatoidní artritidy. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu určitých 

diagnostických znaků, charakteristických pro MTrP, mezi pacienty v I. a II. fázi revmatoidní 

artritidy a dvěma kontrolními skupinami. 

 Na základě zhodnocení předkládaných hypotéz nelze podložit důkazy validitu 

empirických znalostí o vlivu revmatoidní artritidy.   
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10 PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1. Počet článků, které mají v abstraktu termín „myofascial trigger points“ (167)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2. Palpační techniky vyšetřování MTrP (7) 
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Příloha 3. Lokalizace MTrPs v bříšní stěně u pacientek s endometriózou (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4. Palpace MTrP v m. obliquus superior (135) 
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Příloha 5. Palpace MTrP v m. rectus lateralis (168) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6. Protokol – 1. strana, dotazník 
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Příloha 7. Protokol – strana 2, záznamový arch palpačního vyšetření 
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Příloha 8. Protokol – strana 3, homunkulus pro zakreslení lokalizace aktuálních bolestí 
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Příloha 9. Písemný souhlas pacienta s uvedením naměřených dat do této bakalářské 

práce 


