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ABSTRAKT

Název práce: Vliv menstruačních fází na svalový tonus

Cíle a metody: Cílem této práce je prokázat vliv jednotlivých menstruačních fází 

a  účastnících  se  hormonů  na  viskoelastické  vlastnosti  kosterního  svalu  lýtka 

pomocí  neinvazivního  přístroje  myotonometru.  Experimentální  část  práce  je 

pilotní studií, které se zůčastnilo sedm probandek ve věku 24 až 28 let. Každá 

probandka se zůčastnila čtyř měření v odstupu sedmi dní. Hlavním kritériem pro 

výběr  probandek  bylo  neužívání  žádných  hormonálních  antikoncepčních 

prostředků po dobu nejméně šesti měsíců. 

Výsledky: Výsledkem měření jsou grafy zobrazující zátěžové části křivek, které 

představují sílu vyvinutou hrotem myotonometru. Svalové napětí musculus soleus 

se  během  menstruačního  cyklu  mění,  nelze  však  vyloučit  další  endogenní  a 

exogenní  faktory.  U  jednotlivých  probandek  jsou  naměřené  relativní  hodnoty 

svalového napětí  rozdílné. Menstruační fáze má markantně nejvyšší průměrnou 

hodnotu svalového napětí. Nelze vytvořit obecně platný závěr.

Klíčová  slova:  Menstruační  cyklus,  menstruační  fáze,  svalový  tonus,  lýtkový 

sval, biomechanické vlastnosti, myotonometrie, antikoncepce
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ABSTRACT

Title: The effect of menstrual cycle phases on muscle tone

Goals and methods:  The aim of this thesis is to prove the effect of menstrual 

cycle  phases  and  participating  hormons  on  the  viscoelastic  properties  of  the 

sceletal calf muscle via the non-invasive myotonometer device. The experimental 

part of this thesis is a pilot study in which participated seven female probands 

aged inbetween 24 to 28. Each proband participated in four weekly tests. Only 

probands who had not used hormonal contraception for at least six months were 

selected. 

Results: The results of the tests are represented in graphs picturing parts of curves 

representing the force caused by the tip of the myotonometer. The muscle soleus 

tension is changing throughout the menstrual cycle but its impossible to eliminate 

other endogenous and exogenous factors. The measured relative values of muscle 

tension  are  different  for  each  proband.  The  menstrual  phase  has  the  highest 

average  value  of  muscle  tension.  It  is  not  possible  to  make a  generally  valid 

conclusion.

Key  words:  Menstrual  cycle,  menstrual  phase,  muscle  tone,  calf  muscle, 

biomechanical properties, myotonometry, contraception
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1  ÚVOD

Během  menstruačního  cyklu  dochází  v  těle  ženy  k  mnoha  fyziologickým 

změnám.  Tyto  změny  jsou  řízeny  pomocí  reprodukčního  hormonálního  systému. 

Z  pohledu  fyziologie  jsou  v  odborné  literatuře  a  široké  veřejnosti  řešeny  převážně 

otázky  premenstruačního  syndromu.  Ten  je  klasicky  popisován  jako  stav  emoční 

lability,  zvýšené  fyzické  a  psychické  citlivosti  a  pocity  zvýšeného svalového napětí 

(Roztočil,  2011).  Často bývá provázen i  typickými  bolestmi hlavy (Shoenen et  al., 

1991).  Pokud provází  určité  fáze  menstruačního cyklu takto  významné fyziologické 

změny, lze předpokládat, že dochází ke změnám i na ostatních úrovních těla, včetně 

pojivových tkání. 

Vyvstává tedy otázka, zda se svalové napětí během jednotlivých menstruačních 

fází  doopravdy mění a jak. Kdy bude svalové napětí vzhledem k dalším fyziologickým 

pochodům v těle ženy vyšší a kdy nižší? 

Svalové napětí a vůbec celkové napětí pojivových tkání je závislé na mnoha 

„okolnostech“.  Například  podle  Véleho  (2006)  je  svalový  tonus  proměnlivé  napětí, 

které je ovlivněno elasticitou svalu, turgorem okolních tkání, reologickými vlastnostmi 

vaziva a stavem CNS (centrální nervové soustavy). Základní vliv na svalové napětí má 

podle něj retikulární formace, bazální ganglia a mozeček. Dále klade důraz i na vliv 

momentálního stavu mysli a limbického systému. Z toho vyplývá, že svalové napětí je 

nutné  hodnotit  jak  lokálně,  tak  i  celkově.  A  právě  celkovým  nastavením  napětí 

kosterního svalstva se zabývám v rámci mé diplomové práce. 

Palpace svalového napětí je jedna ze základních diagnostických metod, která je 

nezbytná  pro  následnou  manuální  terapii.  Palpačně  lze  hodnotit  všechny  vrstvy 

pojivových tkání včetně kůže, podkoží, fascie a svalu. Podle Lewita (2003) přístroje 

nikdy nemohou palpaci zkušeným terapeutem plně nahradit. Tvrdí, že nikdy nedokážou 

zachytit  zároveň  všechny  palpovatelné  vlastnosti  tkáně,  jako  je  struktura  povrchu, 

odpor,  pohyblivost,  protažitelnost,  vlhkost  a  teplota.  Za  velmi  důležité  považuje  i 

aspekční vyšetření reakce pacienta na kontakt terapeuta s vyšetřovanou tkání. Palpace je 

tedy  společně  s  anamnézou  a  aspekcí  základem  diagnostického  vyšetření 

fyzioterapeutem,  na  kterém  staví  plán  pacientovy  terapie.  Palpační  přesnost  záleží 

převážně na  terapeutově  zkušenosti  a  odbornosti.  Proto  mnohdy nebývá subjektivní 
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palpace lékaři brána vzhledem k diagnostice pacienta jako relevantní. Zajímají se spíše 

o strukturální změny zachytitelné pomocí diagnostických přístrojů. 

Neinvazivní  ohodnocení  svalového  napětí  může  být   tedy  nejen  pomocí 

palpace  a  aspekce,  ale  i  pomocí  přístroje.  Mezi  nejčastěji  používané  přístrojové 

diagnostické  metody  patří  elektromyografie,  magnetická  resonance  nebo  například 

ultrazvuk. Já jsem si na základě předchozích výzkumů Šifty (2005) pro svůj experiment 

vybrala  neinvazivní  metodu  myotonometrii,  kdy  pohyblivý  hrot  myotonometru 

zanořující se do svalové tkáně do jisté míry nahrazuje palpaci.  

Tato  práce  je  pilotní,  analyticko-experimentální  studií,  kdy  první  část  je 

věnována teoretickým podkladům pro snadnější pochopení druhé, experimentální části. 

V první části je popsána metodologie, základní pojmy,  fyziologie menstruačního cyklu 

a biomechanické vlastnosti svalové tkáně.  Zabývá se také názory odborné literatury, a 

to  zejména z posledních patnácti let, která toto téma a témata jemu blízká zpracovává. 

Druhá část je potom věnována samotnému experimentu. Jeho výsledné hodnoty jsou pro 

lepší přehlednost zobrazeny a popsány pomocí tabulek a grafů. 

Cílem této práce je tedy prokázat, že vlivem jednotlivých menstruačních fází a 

účastnících  se  hormonů  se  svalové  napětí  žen  cyklicky  mění.  Předpokládáme,  že 

svalové napětí bude vlivem změn hladiny reprodukčních hormonů nejvyšší během fáze 

preovulační, nižší během fáze postovulační a nejnižší během fáze ovulační.

Vzhledem  k  tomu,  že  z  hlediska  fyzioterapie  je  palpace  svalové  tkáně  jedna  ze 

základních vyšetřovacích technik a sval primární tkání, kterou jako fyzioterapeuti při 

terapii ovlivňujeme, můžeme se zamyslet, jak tyto změny mohou ovlivnit naší práci. 

A právě toto mě vedlo k výběru tématu mé diplomové práce.  Pokud je totiž svalové 

napětí během menstruačních fází výrazně proměnlivé, mohla by znalost této skutečnosti 

usnadnit  práci  terapeuta  s  pacientkou.  A možná by  i  přispěla  k  vysvětlení  mnohdy 

nepochopitelné celkové změny svalového napětí, snížení či zvýšení efektu aplikované 

terapie a nebo dokonce nepřiměřené změny vnímání manuálních podnětů pacientem. 

Zároveň by to mohlo znamenat i to, že některé předchozí studie zkoumající  svalové 

napětí mohou být tímto údajem zkresleny. Pokud by totiž mezi probandy studie byly 

ženy, budou se velmi pravděpodobně nacházet v různých stádiích menstruačního cyklu 

a tím i celkové nastavení jejich svalového napětí by mohlo být velmi rozdílné.
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 2  CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY

2.1  Cíl

Cílem výzkumu je prokázat vliv jednotlivých menstruačních fází a účastnících 

se  hormonů  na  viskoelastické  vlastnosti  kosterního  svalu  lýtka  pomocí  přístroje 

myotonometru. 

2.2  Výzkumné otázky

Otázka 1: Bude se svalové napětí lýtkového svalu během menstruačního cyklu 

v jednotlivých fázích měnit?

Otázka  2:  V jaké  fázi  menstruačního  cyklu  bude  svalové  napětí  lýtkového 

svalu vyšší/nižší?

2.3  Hypotézy

Hypotéza  1:  Tonus  lýtkového  svalu  se  bude  vlivem  menstruačních  fází  a 

rozdílných hormonálních hladin v jednotlivých fázích měnit.

Hypotéza  2:  Tonus  lýtkového  svalu  bude  vlivem  vyšší  hladiny  estrogenu 

nejvyšší během fáze preovulační (1. až 14. den), která zahrnuje fázi menstruační (1. až 

7. den) a proliferační (7. až 14 den). 

Hypotéza 3: Během fáze ovulační (14. až 16 den) bude tonus lýtkového svalu 

nejnižší. 

Hypotéza 4: Během fáze sekreční (16. až 28. den) bude tonus lýtkového svalu 

vlivem vysoké hladiny progesteronu opět narůstat.
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3  DISKUZE LITERATURY

V rešeržní části této diplomové práce zabývající se menstruačním cyklem, 

svalovým tonem, vlivem menstruačních fází a antikoncepce na svalový tonus a dalšími 

faktory ovlivňující svalové napětí, jsem vycházela převážně z dostupných monografií, 

odborných periodik a učebnic v českém a anglickém jazyce. Při shromažďování 

podkladů jsem využívala zejména materiálů Národní lékařské knihovny a odborných 

databází Medvik, Medline a Pubmed.

Konkrétně k tématu vlivu menstruačních fází na svalový tonus nebylo 

dostatečné množství odborných publikací. Zabývala jsem se proto změnami napětí i 

jiných pojivových tkání a jejich dalšími biomechanickými vlastnostmi. Při rozšíření 

pole zkoumání jsem byla schopna získat dostatek odborných materiálů pro podklad této 

diplomové práce.
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4  TEORETICKÁ VÝCHODISKA

4.1  Menstruační cyklus

Menstruační  cyklus  je  souhrnný  název  pro  cyklické  fyziologické  změny 

probíhající v těle ženy, které zajišťují reprodukci. Tyto změny jsou řízeny reprodukčním 

hormonálním systémem (Obr. č. 1) (Cibula a kol., 2002).
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Obrázek č. 1: Hormonální hladiny během menstruačního cyklu 
(Roztočil, 2011)



Zajímavý pohled na menstruační cyklus ve své knize Cyklická žena popisuje 

Miranda Gray (2013). Tuto knihu však nelze zařadit do odborné literatury na podkladě 

vědecké  báze.  Jedná  se  spíše  o  populárně  naučnou literaturu,  kterou  zde  uvádím z 

hlediska  zajímavosti  a  pestrosti  pohledů  na  menstruační  cyklus.  Podle  ní  se  u  žen 

cyklicky střídají  jejich  energie,  vlastnosti,  schopnosti,  nálady,  emoce,  chutě,  způsob 

uvažování, sexuální touha i svalová síla. Dělí cyklus do čtyř fází, podobně jako je dělen 

ve  fyziologii.  Preovulační  fázi  nazývá  dynamickou,  kdy  u  ženy  převládá  jasné  a 

racionální myšlení a má největší fyzickou sílu. Ovulace je fází expresivní, která přináší 

schopnost  empatie  a  porozumění  druhým  a  dovednost  přesvědčivé  komunikace. 

Premenstruační fázi potom nazývá fází kreativní. Ač je to u žen většinou fáze nejméně 

oblíbená, dominuje kreativitou a intuitivnímy nápady. A nakonec fáze reflektivní, čili 

menstruační,  která  podle ní  poskytuje  možnost  vidět nové životní cesty a schopnost 

rozhodnout se pro radikální změny. U nás se touto tématikou zabývá například Dagmar 

Kožinová.

4.1.1  Fyziologie menstruačního cyklu

Cyklické  opakování  menstruačního  cyklu  je  zajištěno  jemnou  spluprácí 

hypotalamu,  hypofýzy  a  ovarií.  Podle  posledních  studií  jsou  za  hlavní  řídící  orgán 

považována  ovaria.  Hypofýza  společně  s  hypotalamem  udržují  chod  menstruačního 

cyklu  pomocí  tonické  sekrece  hormonů.  Menstruační  cyklus  začíná  kolem 12-ti  let 

menarche  a  končí  zpravidla  ve  věku  40-ti  až  55-ti  let  věku  menopauzou.  Během 

menstruačního cyklu dochází v těle ženy k celé řadě fyziologických změn, včetně změn 

bazální teploty. Nejčastěji je dělen podle změn probíhajících na vaječnících (ovariální 

cyklus) nebo na děložní sliznici (endometriální cyklus). Menstruační cyklus je podle 

odborné literatury název pro změny na endometriu,  ale často  bývá do tohoto názvu 

zahrnut  i  cyklus  ovariální.  Za  začátek  cyklu  je  považován první  den menstruačního 

krvácení (Bartůňková, 2006; Roztočil,  2011; Trojan, 2003). Například Cibula (2002) 

však za první den cyklu považuje z hlediska hormonálních změn (vzestup koncentrace 

folikuly  stimulujícího  hormonu)  dva  až  tři  dny  před  samotným  menstruačním 

krvácením. Na základě posledních studií je podle Roztočila (2011) za normální délku 

cyklu považováno rozmezí 21 až 35 dní, v průměru 29,5 dne a menstruační krvácení 
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trvá v průměru 5 dní a za normu je považováno 2 až 8 dní. 

Řada mechanismů řízení menstruačního cyklu je stále ve fázi teorií a většina 

poznatků je založena na pokusech in vitro nebo na modelových situacích na zvířatech. 

Ale i přes tyto limity je dnes odborná literatura schopna vysvětlit základní morfologické 

a biochemické děje menstruačního cyklu (Cibula et al., 2002).
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Obrázek č. 2: Hormonální ovariální a 
endometriální cyklus (Elišková, Naňka, 2006) 



4.1.1.1  Ovariální cyklus

Cyklické změny na vaječnících probíhají zejména pod vlivem hormonů FSH 

(folikuly stimulující hormon) a LH (luteinizační hormon) (Obr. č. 1 a 2). V odborné 

literatuře je nejčastěji dělen na čtyři fáze  (Cibula et al., 2002; Roztočil, 2011; Trojan, 

2003).

Během  první  folikulární  fáze dochází  k  růstu  vrstvy  buněk  obklopujících 

vajíčka,  které  začínají  produkovat  estrogeny.   Vajíčko  společně  s  vrstvou  buněk  je 

nazýváno  folikul.  Část  folikulů  se  postupně  začne  opožďovat  v  růstu,  až  zaniknou 

atrezií. Pouze jeden dominantní folikul (Obr. č. 3) dospěje do závěrečného stádia a stává 

se  zněj  Graafův  folikul  (Obr.  č.  4).  Tato  fáze  trvá  12  až  14  dní  od  prvního  dne 

menstruačního krvácení. Přibližně 14. den následuje fáze ovulační, kdy dojde k ruptuře 

Graafova folikulu a uvolní se vajíčko (oocyt). Poté folikul zanikne a utvoří se z něj žluté 

tělísko (corpus luteum) (Obr. č. 5). Pokud nedojde k oplození, žluté tělísko žije asi 14 

dní  a  potom také zanikne.  Tento  proces  se nazává  fází  luteální.  Ovariální  cyklus je 

zakončen fází menstruační, během které se odloučí sekrečně přestavěná funkční vrstva 

endometria (viz. níže) a celý cyklus se opakuje (Cibula et al., 2002; Roztočil, 2011; 

Trojan, 2003).
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Obrázek č. 3: Primární folikul (Roztočil, 2011)
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Obrázek č. 5: Žluté tělísko (Roztočil, 2011)

Obrázek č. 4: Graafův folikul (Roztočil, 2011)



4.1.1.2  Endometriální cyklus

Endometriální cyklus, jak již popisuji výše, se dělí podle změn probíhajících na 

děložním endometriu. Tyto změny probíhají zejména pod vlivem pohlavních hormonů 

progesteronu a estrogenu (Obr. č. 1 a 2)  (Cibula et al., 2002; Roztočil, 2011; Trojan, 

2003) . 

Proliferační  fáze (odpovídá  fázi  folikulární)  je  charakteristická  nárůstem 

žlázek, stromatu, cév a povrchového epitelu. V této fázi se endometrium po proběhlé 

menstruaci pod vlivem estrogenu reepitelizuje (Obr. č. 6  a 7). Probíhá přibližně od 5. 

do 14. dne menstruačního cyklu a tloušťka endometria je přibližně 3 až 4 mm. Sekreční  

fáze (odpovídá fázi luteální) začíná po ovulaci a připravuje sliznici  dělohy na přijetí 

oplodněného vajíčka (Obr. č. 8). V první fázi stoupá koncentrace progesteronu a v druhé 

potom  estrogenu.  Probíhá  přibližně  od  16.  do  posledního  dne  cyklu  a  tloušťka 

endometria  dosahuje  5 až  6  mm.  Pokud nedojde k  oplodnění  vajíčka,  klesá  prudce 

produkce progesteronu i estrogenu a nastává  fáze ischemická. V této fázi se drasticky 

snižuje  prokrvení  děložní  sliznice,  což  vede  k  nekróze  buněk.  Následuje  fáze 

menstruační, kdy pomocí stahů dělohy odchází nekrotizovaná povrchová vrstva děložní 

sliznice společně s menstruační krví a serózní tekutinou. Tato fáze probíhá 3 až 7 dní a 

potom se  menstruační  cyklus  opakuje  (Cibula  et  al.,  2002;  Roztočil,  2011;  Trojan, 

2003).
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Obrázek č. 6: Časná proliferace - endometrium 
(Roztočil, 2011)
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Obrázek č. 7: Rozvinutá proliferace - endometrium 
(Roztočil, 2011)

Obrázek č. 8: Rozvinutá až pozdní sekrece  - 
endometrium (Roztočil, 2011)



4.2  Kosterní sval a jeho vlastnosti

Vysvětlení  biomechanických  vlastností  kosterního  svalu  je  důležité  pro 

pochopení chování svalové tkáně při stlačení. Této reakce využívá neinvazivní metoda 

myotonometrie  použitá  v  experimentální  části  mé  diplomové  práce.  Přístroj 

zaznamenává míru odporu měkké tkáně při stlačení hrotem myotonometru.

4.2.1  Charakteristika kosterního svalu

Základní anatomickou jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno (Obr. č. 9) 

a jeho biomechanickou a funkční jednotkou je motorická jednotka. Motorická jednotka 

je skupina svalových vláken inervovaná jedním neuronem ( http://biomech.ftvs.cuni.cz).

Kosterní svalstvo je kontraktilní měkká tkáň zajišťující aktivní pohyblivost a 

stabilitu jednotlivých částí těla. Tvoří 36% až 40% tělesné hmotnosti a funguje jako 

dynamický stabilizátor, díky čemuž může podpořit statickou stabilizační funkci vazů. 

Existují různé velikosti a tvary svalů a při kontrakci se mohou zkrátit až na polovinu své 

původní dělky. Pro jeho charakteristické vlastnosti je důležitá přítomnost speciálních 

proteinů (Gross et al., 2005; Trojan, 2003). 

Kosterní sval obsahuje složky jak kontraktilní, tak nekontraktilní. Kontraktilní 

vlákna tvoří  většinu svalové tkáně. Tato vlákna jsou charakteristická svou pružností, 

elasticitou a pružnou reaktivitou na signály přicházející do svalu z CNS. Nekontraktilní 

vazivová složka svalu je pevnější  a méně elastická. Tvoří pomyslný  zevní i  vnitřní 

skelet svalu, pomocí něhož může být uskutečněn přenos mechancké energie ze svalu na 

kost a naopak. Vlastnosti vaziva se mění daleko pomaleji, než vlastnosti svalu (Gross a 

kol., 2005; Véle, 2006). 
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4.2.2  Lýtkový sval

Trojhavý sval lýtkový patří do povrchové zadní skupiny svalů bérce. Je tvořen 

povrchovým komplexem se dvěma hlavami musculus gastrocnemius medialis a lateralis 

a hlubokou složkou musculus soleus (Obr. č. 10), který dostal název na základě podoby 

svalu  s  mořskou platýzovitou  rybou.  Bříška povrchnějších  svalů  tvoří  reliéf  lýtka a 

společně s musculus soleus přecházejí na mohutnou Achillovu šlachu, která se upíná na 

tuber  calcanei.  Základní  funkcí  lýtkového  svalu  je  plantární  flexe  nohy.  Musculi 
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Obrázek č. 9: Struktura kosterního svalu (Gross a kol., 
2005)



gastrocnemii zajišťují také pomocnou flexi kolenní a musculus triceps surae zdvihá tělo 

při  chůzi a  jako posturální  sval  udržuje  správnou pozici  bérce vůči  noze.   Inervace 

musculus triceps surae je nervus tibialis (Čihák, 2001). 

Podle Véleho (2006) jsou musculi gastrocnemii svaly fázické tvořící výrazný 

tvar lýtka a  jejich hlavní  funkcí  je  odvíjení  planty při  chůzi  neboli  propulze chůze. 

Musculus soleus je pak sval převážně tonické povahy, který v klidu kompenzuje mírný 

sklon tibie dopředu a při  chůzi  odvíjí  nohu pomocí plantární flexe.  V sedě s nohou 

opřenou o podložku má potom funkci podobnou jako musculus iliopsoas, zvedá patu a 

flektuje kolenní a kyčelní kloub současně. Lýtkový sval jako celek má podle něj i fukci 

zabránit přepadnutí těla dopředu a pomáhat udržovat podélnou klenbu. Sval má značnou 

tendenci ke zkrácení , důsledkem čehož vzniká deformita nohy typu pes calcaneus.
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Obrázek č. 10: Lýtkový sval (Gross a kol., 
2005)



4.2.3  Mechanické vlastnosti 

Mezi základní mechanické vlastnosti patří tuhost, pevnost, elasticita, plasticita, 

distenzibilita  a  tvrdost.  Tyto  vlastnosti  jsou  dány  stavbou  a  uspořádáním  tkání. 

U jednotlivých tkání se tyto vlastnosti projevují v různém stupni (Beneš, 2011).

Tuhost je  popisována  jako  schopnost  odolávat  deformacím.  Pevnost a  mez 

pevnosti charakterizuje mezní zatížení, při jehož překročení vzniká destrukce materiálu. 

Charakterizuje  strukturní  odolnost  látky  vůči  působení  vnější  síly.  Elasticita neboli 

pružnost je schopnost materiálu vrátit se po odeznění vnější zátěže do původního tvaru. 

Naopak  plasticita neboli  tvárnost  je  schopnost  materiálu  uchovat  deformace  i  po 

vymizení vnější zátěže a měnit trvale svůj tvar vlivem vnější síly. Distenzibilita neboli 

roztažnost určuje poddajnost látky vůči působení vnější  síly.  Mez elasticity je potom 

hraniční hodnota napětí tvořící přechod mezi deformacemi elastickými a plastickými. 

Odolnost proti vrypu nazýváme tvrdostí materiálu.  Pevností biologických materiálů je 

hraniční napjatost. Pokud trvá po určitou dobu nebo se vyskytuje opakovaně, způsobí 

spontánní  snižování  mechanických  vlastností  a  resorpci  biologického  materiálu 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz; Beneš, 2011; Hamill, Knutzen, 2009).

4.2.4  Mechanické vlastnosti biologických materiálů

Biologické materiály jsou viskoelastické, nehomogenní a anizotropní a jejich 

vlastnosti jsou dané stavbou  a uspořádáním tkáně. Jejich mechanické vlastnosti jsou 

vysoce individuální a závisí na okamžitém stavu a historii.  Jsou rozdílné od vlastností 

pevných  nebo  keloidních  látek.  Základní  stavební  jednotkou  jsou  vlákna  elastinu  a 

kolagenu.  Elastin se vyznačuje schopností  pružných deformací (až 150%) a kolagen 

naopak  tuhostí  a  pevností  v  tahu.  Míra  zastoupení  jednotlivých  vláken  a  jejich 

prostorové  uspořádání  určují  výsledné  mechanické  vlastnosti,  které  jsou  navíc 

ovlivněny množstvím amorfní mezibuněčné hmoty (http://biomech.ftvs.cuni.cz; Beneš, 

2011).

Biologické  tkáně  považujeme  za  viskoelastické  materiály,  což  se  projevuje 

závislostí  tuhosti  na  rychlosti  deformace,  hysterézní  křivkou při  změnách zatížení  a 

projevy relaxace a creepu v čase. Relaxace a creep jsou odezvy viskoelastické tkáně na 

deformaci.  Je to pozvolný nárůst deformace,  která se po určitém uplynutí  času  při 
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nezměněných  podmínkách  ustálí  na  konstantní  hodnotě.  Tyto  vlastnosti  biologické 

tkáně lze zobrazit na reologických modelech (http://biomech.ftvs.cuni.cz; Lopot, 2007).

4.2.5  Viskoelastické vlastnosti 

Viskoelastické  vlastnosti  jsou  charakteristické  pro  výše  popsané  biologické 

tkáně. Mají nelineární průběh zátěžové křivky, kterou popisujeme konstitutivní rovnicí 

závisející na čase a rychlosti deformace (http://biomech.ftvs.cuni.cz). 

Většina  bilogických  látek  je  při  namáhání  chrakterizována  chováním  jak 

viskózním tak i elastickým. U viskoelastických materiálů je, podobně jako u viskózních, 

mezi  napětím  a  deformací  určitý  fázový  posun.  Napětí  tedy  předbíhá  poměrnou 

deformaci. Část mechanické energie působící na viskoelastický materiál se přemění na 

energii  tepelnou  a  další  část  je  využita  při  následném  odlehčení.  Tento  proces  je 

nevratný.  Množství  přeměněné  mechanické  energie  na  tepelnou  je  úměrné  ploše 

hysterézní křivky, která udává závislost mezi napětím a poměrnou deformací v průběhu 

jednoho cyklu při harmonickém namáhání viskoelastických materiálů. Protože závislost 

mezi napětím a poměrnou deformací je nelineární, neplatí zde Hookův zákon (Ďoubal, 

2011; http://ufmi.ft.utb.cz ). 

4.3  Svalový tonus

Definice svalového napětí může být popisována z mnoha úhlů. Vybrala jsem 

proto  několik  základních  charakteristik  tohoto  pojmu,  a  to  z  pohledu  fyziologie, 

kineziologie, neurologie a fyzioterapie.

Podle Bartůňkové (2006) je svalový tonus definován jako stav napětí svalu. 

Dělí  tonus na klidový a posturální.  Klidový reflexní  tonus je  důležitý  jako výchozí 

poloha pro svalovou kontrakci.  Jde o slabou izometrickou kontrakci,  která je řízena 

gama systémem z proprioreceptorů.  Posturální tonus je  potom tetanický izometrický 

stah  antigravitačních  svalů.  Dále  dělí  podle  míry  svalového  napětí  svaly  na 

hypertonické,  hypotonické a eutonické.  Eutonie je podle ní stav svalu v optimálním 

napětí.  Hypertonie  představuje  svalové  napětí  zvýšené  a  hypotonie  naopak snížené. 
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Zvýšené napětí je typicky charakterizováno spasticitou nebo rigiditou, kdy při spastické 

obrně dochází k hyperreflexii. Snížené napětí představuje chabou obrnu, spojenou se 

snížením šlachookosticových reflexů, atrofií a degenerací svalu.

Trojan (2003) charakterizuje klidový svalový tonus jako reflexní, který vzniká 

na základě akčních potenciálů svalového vlákna.  

Véle (2006) popisuje svalový tonus jako proměnlivé napětí ve svalu závislé na 

stavu CNS (retikulární formace,  bazální  ganglia a mozeček),  stavu mysli   a aktivitě 

limbického systému. Souvisí palpačně s konzistencí svalu a turgorem okolních tkání. Na 

svalovém napětí participují i reologické vlastnosti okolní vazivové tkáně. Dále tvrdí, že 

tonus je průvodním jevem reaktivity svalu a je tudíž třeba ho hodnotit dynamicky jako 

aktivní  reakci  svalové  tkáně na proměnlivý  tlakový podnět  a  nikoliv pouze  staticky 

velikostí  tlaku.  Za  nejvhodnější  metodu  hodnocení  napětí  svalu  považuje  rytmické 

poklepávání  na  sval  neboli  tapotement.  Patologicky  se  projevují  změny  tonu  jeho 

snížením nebo zvýšením. Kvantitativně dělí svalový tonus, podobně jako Bartůňková 

(2006),  na atonii,  hypotonii,  eutonii  a  hypertonii.  Hypotonie  je  podle  něj  provázena 

hypermobilitou,  sval  je  snadno  posunlivý  proti  spodině,  je  měkký,  chová  se  jako 

nepružná hadrovitá látka a jeho bříško je ploché. Naproti tomu hypertonické svalové 

bříško  se  výrazně  rýsuje  a  prominuje.  Normotonický  sval  popisuje  jako  pružný  a 

schopný bránit se změně tvaru. 

Mezi další popsané definice svalového tonu je definice dle Amblera (2001). 

Podle něj je svalový tonus stupeň odporu při pasivním pohybu v pohybovém segmentu 

za předpokladu, že vyšetřovaný segment je relaxovaný a kloub není poškozen. Popisuje 

ho jako reflexně udržované napětí svalu a má podle něj velký vyýznam v koordinaci 

pohybů.  Tvrdí,  že  na jeho regulaci  se podílí  všechny regulační  okruhy pohybového 

systému podobně jako Véle (2006). Tvrdí že při porušení  periferních nervů vzniká buď 

hypotonie až atonie, zatímco při porušení centrální nervové soustavy vzniká hypertonie 

charakterizovaná spasticitou či rigiditou.

Gross (2005) potom svalové napětí dělí na aktivní nebo pasivní, kdy aktivní 

tonus vzniká pomocí kontraktilních elementů (aktin a myozin) a pasivní tonus  je tvořen 

elastickými vlastnostmi nekontraktilních složek svalu. 

Podle Clary Lewitové-Hermachové (1999) je  adekvátně proměnlivé svalové 
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napětí  nezbytnou  podmínkou  pro  koordinovaný  pohyb.  Souvisí  s  napětím  okolních 

tkání, včetně kůže, a jejich stav a funkce se navzájem ovlivňují. Proto souvisí svalové 

napětí  i  s  kožní  exterorecepcí  a  taktilním  vnímáním.  Palpačně  rozlišuje  tři  druhy 

patologického  svalového  napětí:  hypotonus,  hypertonus  a  hypertonus  s  atrofií. 

Hypotonus se vyznačuje sníženou elasticitou a sníženým odporem. Sval má sníženou 

reaktibilitu, většinou není schopen koordinace s ostatními svaly, chová se jako oslabený 

a často se dostává do stavu přetížení. Sval v hypertonu má zvýšený a neelastický odpor, 

chová se jako silný a není schopen relaxovat. A sval v hypertonu s atrofií se chová jako 

oslabený, ale není schopen relaxovat ani spolupracovat s ostatními svaly při pohybu. 

Může  se  vyvinout  jak  ze  svalu  hypotonického  a  přetíženého,  tak  i  ze  svalu 

hypertonického  jako  důsledek  chronického  zatížení.  Tento  stav  svalového  napětí 

považuje  Clara  Lewitová  za  nejhrubší  odchylku od optima.  Hypertonus  vypovídá  o 

funkční poruše, kterou se sval zvýšeným napětím pokouší kompenzovat nebo chránit. 

Dojde-li k utlumení takového svalu, může podle ní dojít k dekompenzaci stavu. 

4.4  Vliv menstruačních fází na svalový tonus

Během posledních dvaceti let vzniklo velké množství výzkumů a odborných 

článků  zkoumajících  vliv  menstruačních  fází  na  fyziologii  ženy,  včetně  změn  na 

pojivových tkáních. 

Nejčastěji bývá zkoumána laxicita kolenního vaziva u atletek. Důvodem jsou 

častá  poranění  předních  zkřížených  vazů  při  sportovním  výkonu.  Incidence  tohoto 

poranění je čtyřikrát až osmkrát častější u žen než u mužů (Wojtys et al., 1998). Podle 

Wojtyse (1998) jsou zranění  vlivem pohlavních hormonů častější  ve fázi  ovulační  a 

naopak méně časté ve fázi folikulární. Z toho lze vyvodit, že napětí kolenního vaziva a 

stabilita kolenního kloubu se během fáze ovulační sníží a během fáze folikulární naopak 

zvýší. Lze předpokládat, že pokud se mění napětí vaziva, mění se i napětí svalstva s 

tímto vazivem související. Tuto teorii o rok později potvrzuje Heitz (1999), který tvrdí, 

že vlivem pohlavních hormonů je anteriorní laxicita kolenního kloubu nejnižší během 

fáze menstruační a postupně se zvyšuje a svého maxima nabývá během fáze luteální. 

Jeden z dálších kdo tuto teorii potvrzuje je Park (2009), který popisuje, že během fáze 
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ovulační  se  zvýší  laxicita  a  sníží  se  tuhost  kolenního  kloubu  v  porovnání  s  fází 

folikulární. Eiling (2007) naopak tvrdí, že anteriorní laxicita kolenního kloubu se během 

menstruačního  cyklu  nemění.  Ale  upozorňuje  na  změny  tuhosti  vaziva  a  svalstva 

dolních končetin, kdy k poklesu tuhosti dojde během fáze ovulační. Cesar (2011) zase 

potvrzuje  vliv  pohlavních  hormonů  na  kinematiku  kolenního  kloubu.  Valgozita 

kolenního kloubu se podle něj sníží během fáze luteální. 

Bell (2009) popisuje vliv menstruačních fází na protažitelnost a svalové napětí 

hemstringů, kdy svalové napětí se podle něj nemění, ale protažitelnost hemstringů se 

zvýší  během  fáze  ovulační.  O  pár  let  později  vydává  studii  která  prokazuje  vliv 

reprodukčních hormonů na vlastnosti svalstva dolních končetin, včetně svalového napětí 

(Bell  et  al.,  2012).  Podle Tenana (2013) se  během cyklu mění i  aktivita stehenního 

svalstva, což by mohlo mít vliv na patellární patologie, která je, stejně jako poranění 

předních zkřížených vazů, častější u žen než u mužů. 

Napětí  svalstva  je  často spojováno i  s  premenstruačním syndromem a jeho 

symptomatikou.  Coyone  (1983)  toto  tvrzení  ve  své  studii  podporuje  a  doporučuje 

trénink svalové relaxace jako možnost ovlivnění premenstruačního syndromu. S tímto 

syndromem v rámci  fyzioterapie  úzce  souvisí  i  napětí  v  oblasti  pánevního  dna.  To 

popisuje  například  Lalos  (1981).  Podle  jeho  studie  je  svalové  napětí  vyšší  během 

proliferační fáze v porovnání s fází sekreční.

Během menstruace dochází i k dalším fyzilogickým změnám, jako například 

ke změnám tělesné a bazální teploty a  cévního zásobení končetin, které mají podle 

Petrofskeho (2007), spolu s dalšími změnami, vliv na biomechanické vlastnosti svalu. 

Z hlediska fyzioterapie jsou důležité i změny vnímání bolesti. Ty popisuje ve své studii  

Hapidou (1998).  Vyplývá z  ní,  že vnímání  bolesti  je vyšší  během fáze folikulární v 

porovnání s fází luteální. Upozorňuje také na to, že tyto změny neprobíhají u probandů 

užívajících kontraceptiva. 

Jak již jsem zmínila výše, poslední dobou vznikají stále nové stuidie zabývající 

se  touto  tématikou.  Vznikají  potom přirozeně  i  články,  které  biomechanické  změny 

měkkých tkání během menstruačního cyklu popírají.  Zajímavé je,  že většina  těchto 

studií  je  z  posledních  patnácti  let.  Abt  (2007)  například  tvrdí,  že  kolísání  hladin 

estrogenu  a  progesteronu  nemá  žádný  vliv  na  neuromuskulární  a  biomechanické 
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vlastnosti měkké tkáně. Janse de Jonge (2001) zase uvádí, že toto hormonální kolísání 

neovlivňuje kontraktilní vlastnosti svalstva. Kubo (2009) tento názor podporuje a tvrdí, 

že steroidní hormony nemají vliv na mechanické vlastnosti jak svalstva, tak i vaziva. A 

podle  Montgomeryho  (2010)  neovlivňují  fluktuace  hladin  pohlavních  hormonů  ani 

maximální volní izometrickou kontrakci.

4.5  Vliv antikoncepce

U žen ve věku 16-ti až 49-ti let je v dnešní době naprosto běžné užívání nějaké 

z forem hormonální  antikoncepce. Ve skupině žen ve věku 26-ti let jde potom až o 40% 

z  nich.  Výsledkem  užívání  většiny  kontraceptiv  je  snížení  hladiny  endogenního  i 

plazmatického  estrogenu  a  anovulace  během  menstruace.  U  žen,  které  hormonální 

antikoncepci neužívají, je hladina endogenního estrogenu markantně vyšší (Morse et al., 

2013). A právě snížení hladiny estrogenu je spojováno s nárůstem napětí vaziva (Bryant 

et al., 2008). Stále však není prokázáno, zda má fluktuace estrogenu vliv i na napětí 

svalstva a jeho další biomechanické vlastnosti. 

Morse (2013) ve své studii uvádí, že užívání oralní hormonální antikoncepce 

má vliv na snížení svalového napětí  v klidu a vlivem změn napětí  vaziva i na další 

biomechanické vlastnosti svalů.  Lee (2014) zase popisuje vliv na elasticitu ligament a 

svalovou  sílu  flexorů  kolenního  kloubu.  Podle  něj  u  žen,  které  neužívají  žádnou 

hormonální  antikoncepci,  jsou  tyto  parametry  kolísavé  a  konstantní  u  žen,  které 

hormonální antikoncepci užívají. Také zdůrazňuje vliv teploty, kdy za standartní teploty 

okolí je elasticita vaziva nižší a svalová síla naopak vyšší u žen pod vlivem homonální 

antikoncepce. Bell (2011) tato tvrzení naopak popírá. Ve své studii uvádí, že užívání 

hormonální antikoncepce nemá vliv na biomechanické vlastnosti svalů. Hansen (2013) 

se pro změnu zabývá  užíváním hormonální antikoncepce z dlouhodobého hlediska a 

jejím  vlivem na  morfologii  patellárního  ligamenta  a  jeho  biomechanické  vlastnosti. 

Tvrdí, že tento vztah je negativní.
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5  METODIKA PRÁCE

5.1  Obecná charakteristika

Experimentální  část  mé  diplomové  práce  je  pilotní  studií  zkoumající   vliv 

jednotlivých  menstruačních  fází  na  svalový  tonus  kosterního  svalu  lýtka  pomocí 

mytonometrie.  Měření  probíhalo pod vedením PhDr.  Petra Šifty,  Ph.D. Při měření a 

zpracování  výsledků  jsem  vycházela  z  jeho  disertační  práce  (Šifta  a  kol.,  2005)  a 

pozdějšího výzkumu ve spolupráci s Mgr. Václavem Bittnerem. Pro tuto pilotní studii 

dala souhlas etická komise UK FTVS (Příloha č. 1).

5.2  Metody a postup řešení

Pro  získání  dat  byl  použit  neinvazivní  diagnostický  přístroj   myotonometr. 

Metoda myotonometrie  je hojně využívána zejména při  hodnocení míry onemocnění 

svalového tonu, jako jsou například spastické syndromy a chabé parézy (Shuman et al., 

1970). 

Získaná data byla popsána pomocí zobrazení velikosti odporu svalové tkáně v 

závislosti  na  hloubce  zanoření  měřícího  hrotu  myotonometru.  Výsledkem  jsou 

hysterézní křivky vznikající na základě zasouvání a vysouvání měřícího hrotu do cílové 

tkáně.  Tyto křivky lze následně použít pro relevantní popis viskoelastických vlastností 

měkkých tkání (Šifta a kol., 2005). 

5.3  Popis myotonometru

Myotonometr se skládá z části mechanické a elektronické. Základním prvkem 

části mechanické, kterou je prováděno samotné měření, je hrot myotonometru. Tento 

hrot  má  simulovat  palpaci  terapeutem  a  proto  má  jeho  plocha  velikost  podobnou 

velikosti bříška palce (3,7 cm2). Měření probíhá pomocí zanořování a vynořování tohoto 

hrotu do cílové tkáně. Tento pohyb se děje pomocí třífázového krokového mechanismu 

28



za lineární  rychlosti  s odchylkou 3% při  rychlosti  3,5 až 4 mm/s.  Maximální  dráha 

zanoření hrotu je 32 mm a maximální síla, kterou je schopen vyvinout 110 N (Šifta a 

kol., 2005). 

Základním prvkem elektronické části je tenzometr, jehož pomocí je snímána 

velikost odporu cílové tkáně při excentrickém zatížení. Dalšími částmi je diferenciální 

zesilovač pro tenzometrický snímač a dva A/D převodníky pro sílu a vzdálenost (Šifta a 

kol., 2005).

Pro tento experiment byl použit mytonometr čtvrté generace sestrojený  PhDr. 

Petrem Šiftou, Ph.D. a Mgr. Václavem Bittnerem (Obr. č. 11, 12 a 13)
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Obrázek č. 11: Myotonometr čtvrté generace - 
pohled shora (vlastní fotografie)
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Obrázek č. 12: Myotonometr čtvrté generace - 
pohled zepředu (vlastní fotografie)



5.4  Popis měření

Měření proběhlo na katedře anatomie Fakulty tělesné výchovy a sportu pod 

vedením  PhDr.  Petra  Šifty,  Ph.D.  a  výsledky  byly  zpracovány  za  pomoci 

Mgr. Václava Bittnera. 

Experimentu se zůčastnilo sedm náhodně vybraných probandek ve věku 24 až 

28 let. Měření u každé z nich proběhlo čtyřikrát v odstupu sedmi dní, ve stejném čase, 

na  stejném  místě  a  za  přibližně  stejné  teploty  v  místnosti.  Všechny  probandky 

minimálně  šest  měsíců  před  termínem prvního  měření  neužívaly  žádné  hormonální 

antikoncepční prostředky,  což bylo hlavním kritériem při  výběru probandek.  Nebrali 

jsme ohled na pravidelnost menstruačního cyklu ani na další anamnestické údaje a při 

zařazení  probandek do určité  menstruační  fáze jsem vycházela  z  dostupné literatury 

podle dne menstruační fáze od prvního dne krvácení.

Při samotném měření byla vždy probandka v relaxované poloze v leže na břiše 
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Obrázek č. 13: Myotonometr čtvrté generace - 
měřící hrot zblízka (vlastní fotografie)



s měřenou dolní končetinou ve flexi cca 30° a podloženou podle potřeby napolohování 

neelastickým materiálem. Probandky byly při  každém měření  instruovány aby volně 

dýchaly, nemluvily a vytrvaly v relaxované poloze bez pohybu.  Limitem pro ukončení 

měření byl moment, kdy probandka hodnotila zanořování hrotu do lýtkového svalu jako 

nepříjemné, či bolestivé. Měření probíhalo na dominantní dolní končetině. Počáteční 

poloha hrotu před zanořováním byla jen těsně nad povrchem měřeného svalu v oblasti 

středu bříška musculus soleus. Každé měření mělo tři opakování a vždy byla použita 

stejná rychlost  zanořování  hrotu  myotonometru do tkáně.  Byla  zvolena rychlost  4,5 

mm/s. 

5.5  Výstupní hodnoty a jejich zpracování

Hodnoty naměřené tenzometrem a snímačem polohy byly zaznamenány do PC 

pomocí speciálního vyhodnocovacího softwaru vyvinutého v programu Matlab. Údaje 

odečtené při zanořování a vynořování hrotu myotonometru jsou znázorněny v tabulkách 

a grafech. Při vyhodnocování výsledků bylo vycházeno z poznatků, které uvádí Šifta 

(2005) ve své disertační práci. 

Pro  vyhodnocení  výsledků  byly  použity  zátěžové  části  křivek.  Jde  tedy  o 

porovnání  y-ových  souřadnic  konců  křivek  u  jednotlivých  probandů.  Maximální 

hodnota byla pro snažší interpretaci vždy stanovena na hodnotu jedné. Jedná se proto o 

vyhodnocení relativních změn v tuhosti tkáně. 

Křivka  měkčí tkáně, která klade hrotu nižší odpor, se v grafu zobrazuje pod 

křivkou tkáně tužší. Za předpokladu, že měkké tkáně nad svalem svoje napětí nemění, 

lze pracovat s následujícím obrázkem (Obr. č. 14).
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Srovnáváme tedy pouze jeden parametr, a to polohu bodu A , který je y-ovou 

souřadnicí  křivky.  Tento  bod  zobrazuje  svalovou  sílu  vyvinutou  indentorem  při 

maximálním zanoření hrotu do tkáně. X-ová souřadnice je pro všechny křivky u daného 

probanda stejná. Z názorného grafu (Obr. č. 14) tedy vyplývá, že F1 je menší než F2, 

proto  plná  čára  představuje  tužší  svalovou  tkáň  a  přerušovaná  čára  tkáň  měkčí. 

Výstupem z  experimentu  tedy bude  graf  a  tabulka  hodnot  F,  které  představují  sílu 

vyvinutou indentorem. Tato hodnota vyvinuté síly je přímo úměrná odporu tkáně.
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Obrázek č. 14: Demonstrační graf  hysterézní křivky tužší a měkčí tkáně    

(vlastní obrázek)



6  VÝSLEDKY

6.1  Průběh měření

Následující  tabulky  zaznamenávají  průběh  měření  u  jednotlivých  probandů 

včetně  odpovídajícího  dne  menstruačního  cyklu  a  jeho  zařazení  do  konkrétní 

menstruační fáze podle novější dostupné odborné literatury (Bartůňková 2006; Cibula a 

kol., 2002; Roztočil, 2011).

6.1.1 Proband č. 1

                            Tabulka č. 1: Proband č. 1 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 17 sekrece

2 24 sekrece

3 4 menstruace

4 11 proliferace

6.1.2  Proband č. 2

                            Tabulka č. 2: Proband č. 2 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 15 ovulace

2 22 sekrece

3 2 menstruace

4 9 proliferace
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6.1.3  Proband č. 3

                            Tabulka č. 3: Proband č. 3 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 2 menstruace

2 9 proliferace

3 16 ovulace

6.1.4  Proband č. 4

                            Tabulka č. 4: Proband č. 4 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 19 sekrece

2 26 sekrece

3 1 menstruace

4 8 proliferace

6.1.5  Proband č. 5

                            Tabulka č. 5: Proband č. 5 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 7 menstruace

2 14 ovulace

3 21 sekrece

4 28 sekrece
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6.1.6  Proband č. 6

                            Tabulka č. 6: Proband č. 6 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 8 proliferace

2 15 ovulace

3 22 sekrece

4 29 sekrece

6.1.7  Proband č. 7

                            Tabulka č. 7: Proband č. 7 - průběh měření 

Měření č. X. den Menstruační fáze

1 33 sekrece

2 8 proliferace

3 15 ovulace

4 29 sekrece

U probandky č.  3 (Tab. č.  3) proběhlo měření  čtyřikrát,  ale data z prvního 

měření nebyla přístrojem správně odečtená a nebylo možné zpětně tato data získat. Jsou 

proto uvedena měření pouze tři.

Probandka  č.  7  (Tab.  č.  7)  se  nemohla  zůčastnit  druhého  měření  a  proto 

poslední měření proběhlo v odstupu čtyř týdnů, abychom tak druhé měření nahradili. 

Druhé  měření  by  odpovídalo  1.  dni  menstruačního  cyklu,  ale  vzhledem  k 

nepravidelnosti menstruačního cyklu této probandky náhradní měření připadlo na 29. 

den.
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Z těchto tabulek tedy lze vyvodit, že zařazení do jednotlivých menstruačních 

fází  bylo mnohdy hraniční, kdy den měření připadl na poslední  den předchozí nebo 

první den následující fáze. Což ve výsledku může významně zkreslit výsledky měření.

6.2  Relativní hodnoty svalového napětí

Naměřené  absolutní  hodnoty  (Tab.  č.  9)  byly  vzhledem  k  předchozím 

zkušenostem  s  vyhodnocováním  výsledků  při  měření  svalového  napětí  pomocí 

myotonometru  převedeny  na  relativní  hodnoty  (Moravcová,  2013).  Pro  snažší 

interpretaci byla největší naměřená hodnota u každého probanda  stanovena na hodnotu 

1 (Tabulka č. 8).

         Tabulka č. 8: Relativní hodnoty svalového napětí během menstruačního cyklu  

         (vlastní měření)

Proband č. Menstruace Proliferace Ovulace Sekrece 1 Sekrece 2

1 1,00 0,63 0,72 0,61

2 1,00 0,50 0,55 0,45

3 1,00 0, 90 0,83

4 0,39 1,00 0,82 0,47

5 0,76 0,91 1,00 0,72

6 1,00 0,81 0,99 0,77

7 0,74 0,76 0,74 1,00
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V tabulce č. 8 si lze povšimnout, že některé měřené hodnoty u jednotlivých 

probandů nebyly zaznamenány. Vzhledem k tomu, že měření probíhalo vždy ve stejný 

den v týdnu a nebyl brán ohled na pravidelnost  a délku menstruačního cyklu, nebylo 

možné  odebrat  všechny  měřené  hodnoty  u  všech  probandů.  Hlavním důvodem pro 

měření  ve  stejný  den  byla  omezená  možnost  přístupu  k   diagnostickému  přístroji 

myotonometru a časové možnosti probandů. Měření na myotonometru a zaznamenávání 

hodnot probíhalo pouze pod odborným dohledem PhDr. Petra Šifty Ph.D. Vzhledem k 

rozdílným délkám menstruačního cyklu u jednotlivých probandů byly u některých z 

nich (1, 4, 5, 6 a 7) získány hodnoty pro sekreční fázi  dvakrát. U probanda č. 3  pak 

nebyla  data  přístrojem  pro  sekreční  fázi  správně  odečtená  a  nebyla  možnost  tyto 

hodnoty  zpětně  změřit.  Jsou proto  pro tohoto probanda  uvedeny hodnoty  pouze  tři, 

i přestože měření probíhalo čtyřikrát, stejně jako u všech ostatních probandů. 

Z tabulky č. 8 tedy lze vyčíst relativní hodnoty velikosti odporu svalové tkáně, 

které  jsou  přímo  úměrné  síle  vyvinuté  hrotem  myotonometru  při  dané  maximální 

hloubce zanoření, která je při všech měření stejná. 
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6.2.1  Proband č. 1

U probanda č. 1 lze pozorovat, že svalové napětí je signifikantně vyšší během 

fáze menstruační v porovnání s následujícími fázemi (proliferační a sekreční), které od 

sebe signifikantně  oddělit  nelze.   Tento  rozdíl  hodnoty napětí  v porovnání  s  dalším 

nejvyšším napětím během cyklu je  28%. Nejnižší  naměřená  hodnota je  během fáze 

sekreční (63%) (Graf č. 1).
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              Graf č. 1: Proband č. 1 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.2  Proband č. 2

Podobně je tomu tak i u probanda č. 2, kdy rozdíl svalového napětí mezi fází 

menstruační a další nejvyšší naměřenou hodnotou během cyklu je dokonce 45%. Stejně 

tak, jako u předchozího probanda, nemůžeme další fáze cyklu (proliferační, ovulační a 

sekreční)  od  sebe  signifikantně  oddělit.  Nejnižší  naměřená  hodnota  je  opět  ve  fázi 

sekreční (45%) (Graf č. 2).
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              Graf č. 2: Proband č. 2 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.3  Proband č. 3

U probandky  č.  3  si  lze  opět  všimnout  podobného  chování  napětí  svalové 

tkáně,  ale  hodnota  během  fáze  menstruační  už  není  tak  signifikantně  rozdílná  v 

porovnání s dalšími fázemi. Opět je však hodnota naměřená v této fázi nejvyšší. Rozdíl  

naměřené hodnoty svalového napětí během fáze menstruační a další nejvyšší naměřené 

hodnoty  je  v  tomto případě  pouze  10%.  Nejnižší  naměřená  hodnota  je  během fáze 

ovulační (83%), kdy hodnoty pro fází sekreční nabyly naměřeny (Graf č. 3).
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              Graf č. 3: Proband č. 3 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.4  Proband č. 4

U probandky č. 4 nebyla pro nepravidelnost menstruačního cyklu naměřena 

hodnota svalového napětí během menstruace. V dalších fázích (proliferační, ovulační a 

sekreční) je nejvyšší naměřená hodnota svalového napětí během fáze ovulační (100%). 

Hned  po  ní  velikostí  naměřeného  napětí  následuje  fáze  sekreční  (82%)  a  nejnižší 

hodnota byla naměřena během fáze proliferační (39%) (Graf č. 4).
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              Graf č. 4: Proband č. 4 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.5  Proband č. 5

U probandky č.  5  můžeme pozorovat  signifikantní  pokles svalového napětí 

mezi fází sekreční 1 a 2 (o 28%) a nárůst mezi fází menstruační a proliferační (o 15%). 

Nejvyšší naměřené hodnoty nabývá u této probandky fáze sekreční 1 (100%) a nejnižší 

fáze sekreční 2 (72%) (Graf č. 5).
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              Graf č. 5: Proband č. 5 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.6  Proband č. 6

U  probandky  č.  6  lze  pozorovat  maximální  svalové  napětí  během  fáze 

proliferační (100%) a srovnatelné napětí během fáze sekreční 1 (99%). Dále následuje 

fáze ovulační (81%) a nejnižší svalové napětí bylo naměřeno během fáze sekreční 2 

(77%). Maximální rozdíl hodnot mezi jednotlivými fázemi je 23% (Graf č. 6).

U  této  probandky  jsme  během druhého  měření  palpačně  zjistili  přítomnost 

bolestivého bodu (trigger point) v oblasti pravého lýtkového svalu a při dalším vyšetření 

i blokádu pravého sakroiliakálního skloubení. Lze tedy předpokládat, že měřené napětí 

lýtkového svalu by mohlo být tímto nálezem ovlivněno.
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              Graf č. 6: Proband č. 6 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.2.7  Proband č. 7

U probandky č. 7 je signifikantně svalové napětí nejvyšší během fáze sekreční 

2 a hodnoty ostatních fází jsou velmi podobné se zanedbatelným maximálním rozdílem 

hodnot  2%. Rozdíl  hodnoty maximálního napětí  a  dalšího nejvyššího napětí  je 24% 

(Graf č. 7).
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              Graf č. 7: Proband č. 7 - změny svalového napětí během menstruačního cyklu

              (vlastní graf)



6.3  Souhrn výsledků

Z grafů zobrazujících relativní hodnotu svalového napětí během menstruačního 

cyklu u jednotlivých probandů lze pozorovat určitou podobnost u probanda č. 1 a 2, kdy 

menstruační fáze má signifikantně vyšší svalové napětí než další fáze, které od sebe již 

nelze signifikantně oddělit.  Maximální  naměřenou hodnotu má fáze menstruační  i  u 

probanda č. 3, ale následující fáze už nemají hodnoty o tolik nižší, aby tento rozdíl mohl 

být  považován  za  významný.  U  dalších  probandů  (4,  5,  6  a  7)  jsou  fáze  cyklu  s 

nejvyšším naměřeným svalovým napětím různé (ovulační, sekreční i proliferační). Fáze 

cyklu s nejnižším naměřeným svalovým napětím jsou u jednotlivých probandů rozdílné 

(Graf č. 8).

Vzhledem  k  tomu,  že  nebyla  získána  všechna  měřená  data  u  všech 

zůčastněných  probandů,  nebylo  možno  naměřené  hodnoty  u  jednotlivých  probandů 

vzájemně  srovnávat.  Graf  č.  8  zobrazující  relativní  hodnoty  svalového napětí  všech 

probandů je tedy spíše orientační. 

Ze získaných hodnot nelze udělat obecný závěr, a to zejména pro velký rozptyl 

chování  tuhosti  svalové  tkáně,  nemožnost  plně  dodržet  metodiku  a  malý  počet 

probandů. Nemůžeme tedy tvrdit, že jednotlivé fáze menstruačního cyklu mají vliv na 

svalový  tonus.  Chování  svalové  tkáně  je  u  jednotlivých  probandů  velmi  rozdílné, 

svalové  napětí  může  být  tedy  ovlivněno  zcela  jinými  endogenními  či  exogenními 

faktory.

Graf  č.  9  zobrazuje  průměrné  hodnoty  jednotlivých menstruačních  fází  pro 

všechy probandy.  Z tohoto grafu lze vyčíst,  že  menstruační  fáze je  průměrně fází  s 

nejvyšším  svalovým  napětím,  kdy  dosahuje  relativní  hodnoty  94%.  Další  fáze  s 

nejvyšším průměrným svalovým napětím s  rozdílem 15% je  fáze  ovulační  (79%) a 

potom s nevelkým odtupem fáze sekreční (75%) a proliferační (72%) (Tab. č. 10). 
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            Graf č. 8: Relativní změny svalového napětí během menstruačního cyklu (vlastní graf)
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             Graf č. 9: Průměrné svalové napětí během menstruačních fází (vlastní graf)



7  DISKUZE

V rámci teoretické části této diplomové práce se podařilo přiblížit fyziologii 

menstruačního cyklu a kosterního svalu lýtka a jeho biomechanické vlastnosti, což je 

důležité  pro lepši  porozumění  experimentu.  V této části  jsou dále  popsány základní 

pohledy na svalový tonus a problematiku vlivu menstruačních fází na něj vycházející z 

dostupných  odborných  článků.  Výsledkem  je  různorodý  názor,  kdy  část  autorů 

podporuje  tvrzení,  že  svalové  napětí  a  biomechanické  vlastnosti  pojivové  tkáně  se 

během menstruačního cyklu mění (Bell et al., 2012; Eiling et al., 2007; Heitz et al., 

1999; Park et al. , 2009; Tenan et al., 2013; Wojtys et al., 1998) . Zatímco další část 

autorů tento názor jednoznačně neguje (Abt et al., 2007; Janse de Jonge et al., 2001; 

Kubo et al., 2009; Montgomery,Shultz, 2010). 

Pro hlubší proniknutí do této problematiky by bylo třeba se podrobněji věnovat 

hormonálním změnám během cyklu a jejich vlivu na fyziologii ženy. Tyto teoretické 

podklady však již přesahují rámec mé diplomové práce.

V experimentální části jsou potom popsány změny svalového napětí naměřené 

pomocí přístroje myotonometru u sedmi probandů během jednoho menstruačního cyklu. 

Podle  výsledků  pilotní  studie  ke  změnám   svalového  napětí  v  jednotlivých  fázích 

dochází, ale nelze je popsat jako změny cyklického charakteru, které by byly podobné 

pro všechny, či většinu probandů. U tří probandů ze sedmi bylo nejvyšší svalové napětí 

během fáze  menstruační,  jinak  byly  změny  svalového  napětí  během menstruačního 

cyklu  u  jednotlivých  probandů  velmi  rozdílné.  Vzhledem  k  nedostatku  získaných 

hodnot u některých probandů nebylo možno tyto změny vzájemně porovnávat. Srovnání 

svalového napětí mezi jednotlivými probandy bylo tedy pouze orientační. Nelze tedy na 

základě těchto výsledných hodnot vytvořit obecně platný závěr.

Pro obecnější  validitu této  studie  by bylo vhodné zahrnout  do experimentu 

větší  množství  probandů  a  měřit  změny  svalového  napětí  během  dvou  a  více 

menstruačních cyklů, abychom byli schopni posoudit, zda jsou změny opravdu cyklické 

a v každém cyklu stejného či alespoň podobného chrakteru. 

Dále  by  bylo  vhodné  odebrat  u  všech  zúčastněných  probandů  podrobně 

anamnestické údaje se zaměřením na gynekologicko-porodnickou  anamnézu. Do této 

anamnézy patří  zejména délka a pravidelnost cyklu, bolestivost a intenzita krvácení, 
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přítomnost  premenstruačního  syndromu,  předchozí  těhotenství,  porody  a  potraty, 

onemocnění  gynekologická,  urologická  a  onemocnění  gastrointestinálního  traktu, 

gynekologické operace,  užívání hormonální antikoncepce a kvalita  sexuálního života 

ženy (Roztočil, 2011). Lze předpokládat, že tyto informace mohou mít vliv na svalové 

napětí během menstruačního cyklu. Premenstruační syndrom je například podle Coyona 

(1983)  spojen  s  vyšším  napětím  svalstva  a  podle  Lalose  (1981)  s  vyšším  napětím 

svalstva  pánevního dna.  Vliv antikoncepce na svalové  napětí  a  další  biomechanické 

vlastnosti  svalstva  popisuje  například  Morse  (2013).  Hapidou  (1998)  zase  popisuje 

změny vnímání  bolesti,  kdy podle  něj  žena vnímá bolestivé  podněty nejintenzivněji 

během fáze proliferační a potvrzuje i vliv antikoncepce. Podle něj totiž ke změnám na 

kvalitě vnímání bolesti při užívání hormonální antikoncepce nedochází.

V rámci anamnestického vyšetření by bylo třeba se také zaměřit na jakékoli 

patologické změny přímo v oblasti měřeného svalu. A to zejména úrazy a operace v 

oblasti  dolních  končetin  a  nebo  dokonce  pojivová  anebo  systémová  onemocnění 

ovlivňující svalový tonus.

Pomocí palpačního vyšetření by bylo potom na místě vyšetřit a zaznamenat 

kvalitu měřeného svalu a tkání v jeho bezprostředním okolí. Svalové zkrácení, bolestivá 

místa ve svalu (trigger points a tough bands) a míra prokrvení svalu  mají podle Véleho 

(2006)  vliv  na  napětí  svalu.  Toto  napětí  je  podle  něj  ovlivněno  i  reologickými 

vlastnostmi okolního vaziva.  Tvrdí,  že kontraktura má vždy vliv na strukturu svalu. 

Lewit (2003) toto tvrzení potvrzuje, kdy podle něj mohou mít tyto patologické změny 

vliv  na  viskoelastické  vlastnosti  svalu  a  nebo  dokonce  způsobit  jeho  neschopnost 

relaxovat.

Další  možností,  jak by se dala  validita  výzkumu podpořit,  by bylo pomocí 

absolutního dodržování konstantních podmínek během měření. Měření by mělo probíhat 

přesně ve stejnou denní dobu, ve stejné místnosti, za stejné teploty a v naprosto stejné 

poloze. Toto jsou ovšem kritéria, která se jen těžko dají dodržet absolutně. Mohou mít 

však opět vliv na měřené svalové napětí a zkreslovat tak výsledky studie. Například 

podle Petrofskeho (2007) má změna teploty vliv na biomechanické vlastnosti svalu a 

jeho teorii  potvrzuje i  Enoka (1994),  který tvrdí,  že  vlivem změny teploty  se mění 

viskozita obecně. 
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Rovinou  dalšího  možného  zkoumání  je  celkový  psychický  stav  probanda. 

Svalový tonus je  ovlivněn centrální  nervovou soustavou včetně limbického systému 

neboli „pocitového mozku“. Tento systém je společně s retikulární formací považován 

za hlavní iniciátor pohybu. Účastní se každého pohybu a pomocí emočního prožitku v 

průběhu tohoto pohybu se fixují  pohybové vzory do oblasti  kortexu .  Hlavní funkcí 

retikulární  formace  je  připravit  podmínky  pro  pohyb  na  základě  senzorických 

aferentačních vjemů (Véle, 2006). Pokud má tedy na svalový tonus vliv část mozku, 

která zajišťuje emoce, můžeme předpokládat, že momentální emoční stav na něj má vliv 

rovněž.

V této studii byl předmětem zkoumání lýtkový sval a konkrétně střed bříška 

musculus  soleus  dominantní  dolní  končetiny.  Podle  Véleho  (2006)  je  ve  vyšších 

posturálních  polohách  a  při  nádechu  zvýšená  i  excitabilita  svalu,  která  se  navenek 

projeví  jako  klidové  svalové  napětí.  Kromě  polohy,  stavu  limbického  systému  a 

dechové fáze má podle něj i funkce svalu vliv na specifické vnitřní uspořádání svalu. 

Toto tvrzení podporuje i Schleip (2005). Lze tedy předpokládat, že každý sval v těle má 

své individuální svalové napětí a i stranové rozdíly mohou mít vliv na změřené výsledné  

hodnoty. Z toho vyplývá, že viskoelastické vlastnosti kosterního svalstva nelze obecně 

hodnotit při měření svalového napětí jednoho konkrétního svalu a bylo by pro obecnější 

výsledky experimentu vhodné měřit toto napětí na více funkčních svalových skupinách 

a porovnat je i stranově.

Vzhledem k tomu, že vnitřní uspořádání svalu je ovlivněno jeho funkcí, bude 

jeho svalové napětí proměnlivé i podle pohybové aktivity. Proto by bylo vhodné při 

výběru cílové výzkumné skupiny brát i ohled na charakter a intenzitu jejich aktivního 

pohybu. A zda například byla jakákoli větší fyzická námaha vykonána v den měření.

Na svalové napětí má tedy vliv velké množství jak faktorů endogenních, tak i 

exogenních. Nelze tudíž přepokládat, že při měření hodnoty svalového napětí můžeme 

vyloučit všechny tyto faktory a zkoumat pouze vliv menstruačních fází a proměnlivých 

hladin reprodukčních hormonů.

Podle Véleho (2006), který popisuje svalové napětí jako aktivní rekaci svalu na 

zevní  podnět  v  podobě  proměnlivého  tlakového  podnětu,  je  vhodnou  vyšetřovací 

metodou tapotement. Vyšetření spočívá v rytmickém poklepávání na cílenou svalovou 
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tkáň a vyšetřující zaznamenává šíření vlny tkání. Pokud je sval elastický, jeho tonus 

utlumí vlnu. Pokud je však sval atonický, vlnu neutlumí. Nevýhodou tapotementu je 

jeho absolutní subjektivnost. Měření pomocí přístroje, kdy se zanořuje kovový hrot do 

svalové tkáně kritizuje jako nevhodný. Podle něj se při přístrojovém měření zíkává spíše  

hodnota tuhosti  tkáně, kterou nelze považovat za svalový tonus. Myotonometr, který 

jsem pro změření svalového napětí využila v této studii, využívá právě vyšetření tlaku 

kovového hrotu do tkáně pomocí krokového mechanismu. 

Vyvstává  tedy  otázka,  zda  výsledné  hodnoty  můžeme  nazývat  svalovým 

napětím nebo zda  spíše  popisují  konzistenci  tkáně,  do které  se hrot  zanoří.  Tomuto 

názoru odporuje například Gordon (1964), který si nechal  v roce 1964 ve Spojených 

Státech Amerických patentovat první dohledatelný myotonometr. Vynalezl tento přístroj 

právě za účelem ohodnocení svalového tonu relaxovaného svalu. Loenard (2003) tvrdí, 

že  myotonometr  má  při  měření  svalového  tonu  vyskou  až  velmi  vysokou  úroveň 

spolehlivosti. Měření prováděl na musculus gastrocnemius lateralis a musculus biceps 

brachii  a  porovnával  svalové  napětí  jak  na  svalu  v  relaxovaném  stavu,  tak  i  při 

izometrické kontrakci. Marusiak (2010) ve své studii porovnává hodnoty pasivní tuhosti 

musculus  biceps  brachii  naměřené  pomocí  myotonometru,  myografie  a 

mechanomyografie a tvrdí, že myotonometr je dostatečně citlivou pomůckou. Rydahls 

(2004)  zase  využívá  myotonometr  pro  ohodnocení  tuhosti  a  poddajnosti  musculi 

gastrocnemii při relaxaci a aktivaci. Bylo by tedy asi vhodnější si klást otázku, co je to 

svalové napětí a jaké  vlastnosti svalu budeme zkoumat pro jeho ohodnocení.

A  nakonec  bych  ještě  chtěla  zmínit  jednu  z  hlavních  limitací  tohoto 

experimentu, a to je zařazení dní, kdy probíhalo měření svalového napětí u jednotlivých 

probandek do určitých menstruačních fází teoreticky podle odborné literatury. Mnohem 

vhodnější  by z hlediska validity experimentu bylo řazení  do jednotlivých fází  podle 

změn hladin reprodukčních hormonů a bazální teploty, čehož využívá ve svých studiích 

například Heitz (1999), Park (2009) a Tenan (2013).
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8  ZÁVĚR

V první  části  této  diplomové  práce  se  podařilo  popsat  základní  pojmy  ve 

vztahu k pilotní studii a přiblížit problematiku výzkumných otázek a hypotéz. Názory 

autorů studií popsaných v této části se nedají nazvat jednotnými. Převládá však teorie, 

že ke změnám svalového napětí  vlivem menstruačního cyklu dochází.  Podle většiny 

studií je svalové napětí a napětí dalších pojivových tkání vyšší během fáze preovulační 

a nižší během fáze ovulační a postovulační. Tento názor částečně podporuje hypotézy 

vznesené  v  úvodu  této  diplomové  práce.  Nemalý  počet  autorů  však  vztah  mezi 

svalovým napětím a menstruačními fázemi popírá.

V rámci druhé experimentální části se podařilo popsat změny svalového napětí 

u sedmi probandů v průběhu jednoho menstruačního cyklu.  Výsledkem je  potvrzení 

hypotézy  č.  1  u  většiny  probandů,  kdy  svalový  tonus  lýtkového  svalu  se  během 

jednotlivých  fází  menstruačního  cyklu  mění.  Tato  hypotéza  se  nepotvrdila  pouze  u 

probanda č. 7. Při zaokrouhlení získaných relativních hodnot na dvě desetinná místa je 

svalové napětí  stejné během fáze proliferační a sekreční.  Hypotézu č. 2 se podařilo 

částečně prokázat u probanda č. 1, 2 a 3, kdy svalové napětí během fáze menstruační je 

v porovnání s dalšími fázemi  nejvyšší.  Hypotézu č. 3 se podařilo prokázat pouze u 

jednoho z probandů (proband č.  3),  ale vzhledem k tomu,  že se u tohoto  probanda 

nepodařilo zachytit svalové napětí během fáze sekreční a nelze tudíž výslednou hodnotu 

porovnávat s touto fází, nemůžeme hodnotit hypotézu č. 3 jako potvrzenou. Hypotéza 

č. 4 se potom částečně potvrdila u probanda č. 1, kdy sekreční fáze má nižší hodnotu 

svalového napětí  než fáze menstruační. U tohoto probanda se však nepodařilo zachytit 

fázi ovulační, která by pro potvrzení hypotézy č. 4 musela mít výslednou hodnotu nižší 

než fáze sekreční. Částečně se také podařilo hypotézu č. 4 prokázat u probanda č. 6, kdy 

sekreční  fáze  má  výslednou  hodnotu  vyšší  než  fáze  ovulační  a  nižší  než  fáze 

proliferační. Pro plné potvrzení by však bylo třeba ještě porovnání s fází menstruační, 

kterou se u tohoto probanda nepodařilo změřit. Pomocí grafu průměrného svalového 

napětí u všech probandů (Graf č. 9) se podařilo potvrdit pouze hypotézu č. 1. Je ovšem 

třeba přihlížet k teorii, že svalové napětí je ovlivnitelné nmnoha dalšími faktory a nelze 

tudíž s jistotou tvrdit, že naměřený svalový tonus je pouze obrazem změn probíhajících 

vlivem menstruačního cyklu.
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Vzhledem  k  limitacím  této  pilotní  studie  (viz.  kapitola  č.  7)  a  rozdílným 

výsledným hodnotám u jednotlivých probandů (viz.  kapitola  č.  6)  tedy nelze  udělat 

obecně platný závěr. Tato práce by však mohla sloužit jako nabídka pro další bádání. A 

pokud by se podařilo vyhnout základním limitacím vyplývajícím z této studie, mohla by 

vzniknout kvalitní a validní studie, která by byla schopna odpovědět na otázku, zda se 

svalové napětí  vlivem jednotlivých menstruačních fází mění a jak. Zodpovězení této 

otázky by mohlo usnadnit  manuální  diagnostiku a terapii  ve fyzioterapii  a v dalších 

oborech, které se zabývají kvalitou napětí pojivových tkání.
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