
Svalová zranění

Karolína Velebová

Jiří Dostal



Svalová zranění-úvod

• Nejčastější sportovní zranění – incidence mezi 30-
55% (Jarvinen et al.,2000)

• Dle WHO-svalové zranění je nejčastější příčinou 
chronické bolesti a fyzického omezení (Woolf and Pfleger,2003)

• Klid,imobilizace (Jarvinen et al.,2000),fyzikální terapie (Cibulka et 

al.,1986),NSAIDs(Reynolds et al.,1985)-založeno na tradici a málo 
důkazech



Základní struktura kosterního svalu

• Svalové buňky, nervy, 
cévy, extracelulární 
vazivová matrix

• Myofibrily jsou složeny z 
opakujících se 
kontraktilních jednotek-
sarkomery (příčné 
pruhování)



Základní struktura kosterního svalu

• Aktin a myosin-stah

• Různé typy-struktura, 
fyziologie,biochemie

• Pomalá a rychlá 
kontrakce

• Motoneuronová
stimulace (Wu at al.,2000)



Typy svalů

• Odpovědí na změny 
fyziologických 
požadavků- remodelace
architektoniky 
jednotlivých vláken

• Sarkomery-přidání a 
odstranění

• Myofilamenta-přidání a 
odstranění



Zranění

• Více než 90% 
způsobeno nadměrným 
napětím nebo 
pohmožděním

• Střižný mechanismus

• Mechanická síla 
roztrhne celé vlákno

• Sarkoplasma opouští 
vlákno skrz pahýl a 
zahájí nekrosu



Klasifikace(Jarvinen et al.,2000)

• Grade I.- přetržených 
pár vláken, otok,bez
omezené funkce

• Grade II.-omezená 
funkce, síla

• Grade III.-přetržení 
celého svalové bříška, 
kompletní ztráta funkce



Diagnostika

• Klinické vyšetření

• RTG ?

• Ultrazvukové vyšetření

• Magnetická rezonance

• CT?

• Laboratorní vyšetření 

• kineziologie



Vyšetření a jiný pohled na 
klasifikaci



Patofyziologie zranění

• Zranění-zánětlivé
buňky,cytokiny, 
makrofágy CD68, TNF

• Destrukční fáze-zánět-
makrofágy CD163, IL10

• Reparační fáze-
protizánětlivá-aktivace 
satelitních buněk

• Fáze maturace-
remodelace

• Grefte et al., 2010



Zánětlivá fáze

• Formace hematomu, 
nekrosa
vláken,fagocytosa mrtvé 
tkáně

• Zvýšená propustnost 
pro Ca-do vlákna-
retrakce-gap

• Hematom s růst.faktory

• Začíná hodinu po 
zranění , peak 24h

• Makrofágy podporují 
hojení (Grefte et al.,2010)



Reparační fáze

• Cca 48h po zranění-
nefagocytující 
makrofágy, peak 4.den

• IL10 končí zánět



Remodelační fáze

• Satelitní buňky

• Několik teorií aktivace-
porušení integrity 
sarkolemy (Orchard and 
Best, 2002), aktivace 
cytokiny

• Proliferace a 
diferenciace 10 dní

• Myoblasty-vícejaderné 
myotubuly, nezralé 
myofibrily a zralé 
myofibrily



Léčba

• Není konsensus k 
nejlepší léčbě

• RICE, NSAIDs, fyzikální 
terapie,injekční terapie 
(Reurink et al.2012)

• RICE-min.krvácení

• Od začátku- „boj o 
jizvu“



Léčba

• Kryoterapie-nejstarší 
léčba

• Neledovat déle než 48h

• Komprese-kontrola 
krvácení

• NSAID-
analgesie,protizánětlivé,
antipyretické

• NSAID –odložená 
svalová regenerace a 
podpora fibrosy
(Ziltener et al.2010)



Injekční léčba

• Pravěk-
kortikosteroidy,lidocain
e,bupivacaine

• Prolotherapy,dextrosa,f
enoly,glycerin, tresčí 
olej (Reurink et al.2012)

• Reversibilní myonekrosa
(Zink and Graf,2004)



Injekční léčba

• Kombinace s lokálním 
anestetikem-
nepředvídatelná 
farmakokinetika a 
farmakodynamika

• Růstový hormon, insulin 
like GF-anabolic
efekt,maligní
transformace,doping

• PRP-nepomůže 
neuškodí (Kjaer and Bayer,2011)

• Traumeel, Actovegin-
Dr.Wohlfahrt´s (Orchard et 

al.2008)-

Green,Powell,Maradona
(Crompton,2006)

• Kolagen,kys.hyaluronov
á



Co potřebuje poškozená tkáň?

• Kyslík

• Glukosa

• ATP

• Kapacita jednotlivých 
buněk 
migrovat,replikace



Fyzikální terapie, rehabilitace

• Respektování 
jednotlivých fází hojení

• Přiměřené je 
podporovat

• Laser, TR Therapy, 
lymfatická drenáž

• Isometrie

• Excentrická kontrakce

• Svalové dysbalance

• Quadriceps hamstring
ratio



„ONE MORE THING“ ….



Únavové zlomeniny

• „Únavové“ je nesprávně. Anglicky to je stress fracture
= napěťové/námahové zlomeniny

• Poprvé popsány jako pochodové zlomeniny u 
Pruských vojáků 1855

• Nepoměr mezi strukturální kvalitou kostní hmoty a 
silou na ní působící



Nejčastější důvody

• Nekvalitní strukturální terén

• Náhlé zvýšení zátěže

• Ženy – vliv estrogenů

• Relativní energetický deficit  a PPP

• Nekvalitní pohyb mimo základní osy – vychýlení sil 
působících na slabší části skeletu



PREVENCE !

Když je přítomna únavová fraktura, tak je již 
pozdě…



Strukturální příprava – kritické období 12-18 let



Strukturální trénink

Vytváří sktrukturu= kvalitu ve všech tkáních a jejich postupnou adaptaci

Vytváří pohybový automatismus

Pozitivní vliv na imunitní systém = regenerace

Nízká intenzita, vysoký počet opakování – běh, jakýkoliv nespecifický pohyb = 
kontrakce svalů - chůze, lyže, brusle, hry

R+V !!! – ale ne tempově



Distribuce tréninkových intenzit







• Irina Chashchina - 167cm, 44kg

– Kolegyně v teamu jí následovaly

• Snídaně
– sklenice pomerančového džusu

• Oběd
– ovocný salát ( kiwi, pomeranč, ananas a 

jablko loupané)

– Sklenice pomerančového džusu

• Večeře
– Zelené oloupané jablko +  H20

• Každý za týden zhubne 2-5kg!

Ruská gymnastická dieta



Ekonomika běhu

Přehlížený parametr výkonu

Energetický výdej / rychlosti

Souvisí, ale nerovná se technice

Nízká ekonomika = riziko zranění







Prevence

Fyziologická biomechanika

Nemít menstruaci není normální

Postupné změny v tréninku a periodizace

Strukturální trénink – nízká intenzita je nutnost!


