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Abstrakt 

Cieľ práce: Porovnanie účinku špeciálnych rehabilitačných metodík McKenzie a klasickej 

fyzioterapie u pacientov s chronickou bolesťou cervikálnej chrbtice na základe redukcie intenzity 

bolesti, zvýšenia rozsahu pohyblivosti v sagitálnej rovine a redukcie  tonusu m. 

sternocleidomastoideus počas vykonávania dynamických aktivít v sagitálnej rovine hodnotené  

prostredníctvom povrchovej EMG.  

Vzorka: Výskumná vzorka pozostávala z 55 pacientov ktorí boli proporčným stratifikovaným 

výberom rozdelení do dvoch skupín. Skupina č. 1 bola liečená kombináciou McKenzie metódy 

a klasickej fyzioterapie, (n=30), skupina č. 2 bola liečená klasickou fyzioterapiou, (n=25). 

Kontrolnú skupinu predstavovali zdraví jedinci (n=24) bez liečebného zásahu.  

Metódy: Metódou na meranie tonusu svalu m.sternocleidomastoideus bola povrchová EMG 

prostredníctvom 2 – kanálového prístroja EMG, hodnoty tonusu boli merané v µV. Na hodnotenie 

bolesti bola použitá VAS škála. Goniometrom bol meraný bol rozsah pohybu do anteflexie a 

retroflexie.  

Výsledky: Mesiac po liečbe v  oboch sledovaných skupinách došlo k signifikantnému poklesu 

intenzity bolesti a zvýšeniu rozsahu pohyblivosti (p<0,05). V 2. skupine došlo k signifikantnému 

poklesu hodnôt tonusu m. sternocleidomastoideus počas flexie v µV. Tri mesiace po liečbe došlo k 

ďalšiemu signifikantnému poklesu intenzity bolesti u oboch skupín (p<0,05), rozsahy pohybu už 

signifikantne zvýšené neboli. V 2. skupine došlo k ďalšiemu signifikantnému poklesu  tonusu m. 

sternocleidomastoideusv µV počas vykonávania flexie (p<0,05), počas extenzie pokles nebol 
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signifikantný u oboch skupín. V 1. skupine nedošlo k signifikantnému poklesu tonusu m. 

sternocleidomastoideusv µV.  Signifikantné stranové rozdiely sa objavovali v súvislosti s 

nerovnomerným poklesom tonusu m. sternocleidomastoideusv µVs prevahou na pravej strane v 2. 

skupine.V porovnaní so zdravými jedincami a oboma skupinami  neboli zistené signifikantné 

rozdiely  v hodnotení tonusu m. sternocleidomastoideus. 

 

Záver: Po mesiaci bol perzistujúci efekt zaznamenaný v znížení intenzity bolesti a zvýšení rozsahu 

pohyblivosti u oboch skupín. Po troch mesiacoch bol perzistujúci efekt zaznamenaný v znížení 

intenzity bolesti. Redukcia tonusu m. sternocleidomastoideusv µV bola výraznejšia v skupine 

liečenej klasicky. Intenzita bolesti po troch mesiacoch liečby bola signifikantne nižšia v skupine 

liečenej McKenzie metódou.  

 

Kľúčové slová:povrchová EMG, chronická bolesť, cervikálna oblasť chrbtice, m. 

sternocleidomastoideus.  

Úvod 

V našej štúdii sme porovnávali efekt McKenzie metódy a klasickej fyzioterapeutickej liečby 

u pacientov s chronickou bolesťou  krčnej oblasti chrbtice na základe hodnotenia intenzity bolesti, 

rozsahov pohybu a merania povrchovej EMG zo svalu m. sternocleidomastoideus počas 

vykonávania pohybov v sagitálnej rovine.Cieľom bola redukcia intenzity bolesti a  svalového 

tonusu m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovaných anteflexií a retroflexií  

v maximálnom možnom rozsahu objektivizovaná prostredníctvom povrchovej EMG.  

K predispozičným faktorom bolestí cervikálnej oblasti chrbtice patrí častý výskyt 

prekonaných vertebrogénnych epizód v minulosti, ženské pohlavie, vek nad 50 rokov, bolestí hlavy, 

stres, fyzicky náročná práca, alebo stereotypný opakovaný pohyb, sed, flekčné aktivity /1/, /2/, /3/, 

/6/, /7/, /8/.  

McKenzie metóda je určená pre pacientov s akútnymi a chronickými bolesťami  cervikálnej 

oblasti chrbtice. U diagnózy s najčastejším výskytom – derangementu je  typickou odpoveďou  na 

mechanickú záťaž tzv. fenomén centralizácie. Jeden smer pohybu, alebo poloha zhoršuje, 

periferizuje symptómy. Opačný smer odstraňuje, centralizuje symptómy a vedie k plnej obnove 

hybnosti. Fenomén centralizácie je charakterizovaný ústupom príznakov z periférie proximálnym 

smerom. Príznaky na periférii sa zmenšujú, príznaky v proximálnom smere sa zvýrazňujú /17/, 

/16/.Tento fenomén je charakteristický pre redukciu derangementu a je priaznivým prognostickým 

príznakom. Fenomén centralizácie súvisí s udržaním nucleus pulposus v centrálnej pozícii, pri jeho 
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dislokácii anteriórne, alebo posteriórne, prípadne laterálne je možné prostedníctom opakovaných 

pohybov, alebo statických polôh zabezpečiť jeho návrat do centrálnej pozície/16/. My sme sa 

pokúsili zistiť, ako súvisí fenomén centralizácie s hodnotami amplitúdy EMG krivky v rámci 

merania tonusu m. sternocleidomastoideus.  

 

McKenzie metóda sa odlišuje od ostatných intervencií zásadou progresie síl a tlaku. Cviky 

na základe smerovej preferencie sú zahájené autoterapiou, ak pacient nedostatočne reaguje, pridáva 

sa pretlak zo strany pacienta (výdych na konci rozsahu pohybu), následne pretlak terapeuta, až 

potom je indikovaná mobilizácia a po nej manipulácia. Základom tejto terapie je autoterapia – 

aktívny, terapeutom určený  pohyb a nadobudnutie  samostatnosti pacienta /17/, /16/.  

V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie tonusu svalu m. sternocleidomastoideus počas 

vykonávania opakovanej maximálnej anteflexie a retroflexie,  z dôvodu jeho dobrej prístupnosti pre 

aplikáciu povrchových elektród. Uvedený sval je tonický, so zvýšenou náchylnosťou ku skráteniu. 

M sternocleidomastoideus podlieha pri snímaní EMG mnohým artefaktom, napr.  artefakty počas 

hltania, smrkania, z toho vyplýva že z týchto dôvodov vzniknuté artefakty musia byť pred 

spracovaním odfiltrované /18/, /25/. 

Pialase /19/ sledoval vo svojej štúdii flekčný relaxačný fenomén, ktorý bol prezentovaný 

mnohými štúdiami ako neuromuskulárna odpoveď v cervikálnej a lumbálnej oblasti chrbtice. 

Nesledovali sa však parametre rýchlosti pohybu a záťaže na konkrétny segment. Autori uvedenej 

štúdie chceli určiť vplyv záťaže a rýchlosti na cervikálny relaxačný fenomén prostredníctvom EMG 

a kinematických parametrov. Zvýšenie záťaže viedlo k zvýšeniu flekčného relaxačného fenoménu. 

Interakcia rýchlosti a záťaže bola zaznamenaná v extenčnej fáze. Zvýšenie záťaže a rýchlosti rytmu 

pohybu spôsobili zvýšenú aktiváciu svalov. V ďalších štúdiách  autori navrhovali  porovnanie 

uvedených parametrov so zdravými jedincami.  

Metódy 

Výskum bol realizovaný na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

v Košiciach, od januára 2011 do decembra 2011. Táto štúdia bola schválená Etickou komisiou 

lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s registračným číslom 113/2011.  

Pacienti uvedeného súboru boli odoslaní z neurologickej ambulancie s  RTG  nálezmi.   

Vyšetrení boli rehabilitačným lekárom, odporučení na liečbu McKenzie metódou na základe 

pozitivity provokačných testov pre bolesť. McKenzie terapeutom s certifikovaným kurzom  D boli 

diagnostikovaný a nastavený na cvičenie stanovenej smerovej preferencie. 
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Vstupné kritéria pre zaradenie pacientov do súboru: 

Chronická bolesť  krčnej oblasti chrbtice viac ako rok, veková hranica od 30 rokov do 55 rokov, 

ochota spolupracovať.  V RTG obrazoch bol častý nález v oblasti hlavových kĺbov, stredných  

krčných  segmentoch, (intervertebrálna osteochondróza, incipientné známky cervikálnej 

spondylózy, artrotické zmeny. Rotácie C1, C2, blokové postavenie  krčných  segmentov C5, 

C6).Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôbDg.: M50.8 Cerviko brachiálny syndróm . 

Vylučujúce kritéria: 

Komorbidita, závažná spinálna patológia, úrazová etiológia, malignita, bolesti hlavy mechanicky 

nezaraditeľný, ireverzibilný derangement. 

Diagnostické metódy: 

1. Vizuálna analógová škála (VAS) - Intenzita bolesti meraná na 10 cm úsečke /23 /. 

2. Meranie rozsahu pohyblivosti  krčnej chrbtice do anteflexie a  retroflexie /11/. 

3.  Povrchové EMG bolo merané prostredníctvom prístroja Biofeedback 2000 x-pert,   /Firma 

Schuhfried/. Bol použitý EMG – dvojkánalový modul. Pokožka v oblasti aplikácie elektród  

očistená roztokom alkoholu. Pre meranie tonusu m. sternocleidomastoideus  referenčná 

elektróda umiestnená v oblasti C7  a povrchové nalepovacie elektródy boli uložené 2 cm nad 

odstupom a úponom m. sternocleidomastoideus, bilaterálne symetricky. Vzdialenosť medzi 

elektródami bola 2,5 cm. Hodnoty  merané v µV. EMG filter bol nastavený na 25 – 500 Hz , 

na široký rozsah merania. Senzitivita  nastavená na 0 - 1000 µV. Artefakty boli z meraní  

odfiltrované. Aktivita m.  sternocleidomastoideus bola meraná počas vykonávania anteflexie 

a retroflexie. Sledované a spriemernené  boli stredné a maximálne hodnoty počas troch 

opakovaní toho istého pohybu v plnom rozsahu . Merania boli realizované pred liečbou, 

mesiac po liečbe a 3 mesiace po liečbe. Pacienti boli inštruovaní ohľadom pokojného 

dýchania počas vykonávania opakovaných pohybov a ohľadom eliminácie vlhkého 

prehĺtania slín /12/,/25/.  
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Obr.2 Umiestnenie elektród v oblasti m.sternocleidomastoideus 

Obrázky sú kopírované z databázy prístroja Biofeedback 2000 x-pert,  od firmy Schuhfried. 

 

Štatistické spracovanie 

Získané údaje od pacientov a výsledkov hodnotenia globálneho a parciálneho bodového skóre 

jednotlivých štandardizovaných testov sme spracovali pomocou štatistického programu 

STATDIRECT nasledovnými metódami: na testovanie hypotézy rovnosti dvoch stredných hodnôt 

pre premenné pred liečbou po liečbe, sme použili párový T-test a v prípadoch, kde rozdiel 

odpovedajúcich hodnôt mal výrazne, nie normálne rozdelenie, použili sme jeho neparametrickú 

obdobu. Za významné považujeme rozdiely na hladine významnosti p<0,05. 

Medziskupinové porovnanie: 

Na testovanie hypotézy rovnosti viacerých stredných hodnôt sme použili analýzu rozptylu 

jednoduchého triedenia. Vzájomné porovnanie medzi skupinami sme uskutočnili Tukey-

Kramerovou metódu vzájomného porovnania. V prípadoch, keď súbory nespĺňali požiadavku 

normality na porovnanie rozdielov medzi  skupinami sme použili Kruskal Wallisov test. 

 

Výsledky výskumu 

 

Tab. 1Charakteristika vzorky 

Skupiny  KRK Vek  

x  

SD BMI 

x  

SD n 

1.skupina McKenzie a klasická 

liečba 

46,24 11,53 25,60 3,27 30 
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2.skupina Klasická liečba 48,64 11,14 26,58 3,37 25 

3.skupina Zdraví jedinci 44,08 12,52 24,97 2,64 24 

 

Všetci pacienti v sledovaných skupinách boli praváci. V type zamestnania boli statické 

a dynamické aktivity v priebehu dňa vyvážané. Všetci pacienti mali ľahké pracovné zaťaženie. Pred 

liečbou bolo diagnostikované u všetkých zlé držanie tela.  

Prvá skupina bola liečená McKenzie metódou a klasickou fyzioterapeutickou liečbou, ambulantne. 

Pacienti boli diagnostikovaný a konzultovaný s McKenzie terapeutom 7 krát – 10 krát. Počet žien 

v skupine bol 50%, podiel  mužov 50%. V tejto  skupine sa  vyskytovali syndrómy: centrálny 

symetrický posteriórny derangement  u 15 pacientov a unilaterálny asymetrický derangement 

s vyžarovaním  bolesti ku lakťu u 16 pacientov. U posteriórneho derangementu  je nucleus pulposus  

vyklenutý posteriórne, u posterolaterálneho derangementu posterolaterálne /16/. Flexia spôsobuje 

periferizáciu. Pacienti priaznivo reagovali na extenčný princíp, čiže retrakciu krčnej chrbtice. 

Retrakcia predstavuje stredný rozsah extenzie dolnej krčnej chrbtice. Retrakcia  významne a rýchlo 

redukovala príznaky na periférii. Ak retrakcia neprináša dostatočnú centralizáciu je indikovaná 

retrakcia s extenziou a následne s  rotáciou  krčnej  chrbtice /1/. Cvičenie bolo indikované v sede, 

u pacientov, ktorí cvičenie v sede netolerovali bola indikovaná retrakcia v ľahu na chrbte, alebo na 

bruchu. Pokiaľ sú ale príznaky unilaterálne a asymetrické a pacient nereaguje na cvičenie 

v sagitálnej rovine, alebo dokonca periferizuje v sagitálnej rovine, je nutné čo najskôr prejsť na 

cvičenie vo frontálnej rovine, odporučuje sa zahájiť cvičenie lateroflexiou z retrakcie najprv na 

bolestivú stranu. Pacienti cvičili 10 – 20  opakovaní každú hodinu. U všetkých pacientov sa 

podarilo dosiahnuť redukciu derangementu a  fenomén centralizácie. Po diagnostike  na stabilitu  

uvedeného derangementu, čiže v štádiu obnovy funkcie, v čase, keď je pacient minimálne tri dni 

bez ťažkostí,   bola do liečby zaradená anteflexia 1 -2 krát denne 5, neskôr 10 opakovaní. Pacienti 

boli inštruovaný ohľadom správneho sedu a držania tela pri vykonávaní každodenných činností.  

Pacienti naďalej cvičili udržiavacie cvičenie v domácej liečbe počas 1 - 3 mesiacov.  Udržiavacie 

cvičenie: 2 krát denne 10 retrakcií, flexií, lateroflexií a rotácii z retrakcie,  korigovaný sed 

s podporou bedrovej role,  boli inštruovaný ohľadom prerušovania statickej záťaže chrbtice počas 

flekčných aktivít /10/, /11/, /16/, /17/. V úvode liečby boli 10 krát aplikovanémäkké techniky 

a parafín. Z elektroliečebných procedúr boli aplikované interferenčné prúdy 90 – 100 Hz, 15 minút 

na  cervikálnu oblasť cez 4 prísavné elektródy. Fyzikálne podnety vzniknuté prostredníctvom 

aplikácie mäkkých techník, parafínu a elektroliečebných procedúr spôsobujú prekrvenie v cieľovom 

tkanive. Prekrvenie má účinky trofické, resorbčné, protizápalové, analgetické a spazmolytické /13/. 
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Druhá skupina bola liečená klasickou fyzioterapiou ambulantne. Podiel žien v skupine bol 

50%, podiel  mužov 50%. U týchto pacientov sa bolesti vyskytovali v oblasti lopatiek a ramien u 10 

pacientov. Pseudoradikulárne bolesti s občasným vyžarovaním do oblasti lakťa  udávalo  14 

pacientov. Podobne, ako u predošlej skupiny,  boli 10-krát aplikovanémäkké techniky a parafín. 

Z elektroliečebných procedúr boli aplikované interferenčné prúdy 90 – 100 Hz, 15 minút na  

cervikálnu oblasť cez 4 prísavné elektródy. Pacienti v úvode liečby užívali nesteroidné 

antireumatiká a myorelaxanciá. Na krčnú oblasť chrbtice bolo indikované uvoľňovacie cvičenie. 

Pacienti naďalej cvičili udržiavacie cvičenie v domácej liečbe počas 1 - 3 mesiacov.  Udržiavacie 

cvičenie: 5 krát úklon a rotácia hlavy bilaterálne, 5 krát predklon hlavy, 5 krát šikmý predklon hlavy 

bilaterálne. Boli oboznámený s dôležitosťou správneho držania tela a nesprávnych pohybových 

stereotypoch.  

Tretiu skupinu  tvorili zdraví jedinci, bez subjektívneho pocitu bolesti, s plným rozsahom 

pohyblivosti v krčnej  oblasti chrbtice. Podiel žien v skupine 50%, podiel  mužov tiež 50%.  

Výsledky výskumu 

Vysvetlivky: 

McKenzie metóda a klasická fyzoterapia (kombinovaná liečba) (KO) – 1. skupina 

Klasická fyzioterapie (KL) – 2. skupina 

Zdraví jedinci (Z) – 3. skupina 

  

Tab. 2. Intenzita bolesti hodnotená prostredníctvom VAS škály, priemerné skóre a medziskupinové 

rozdiely 

VAS 
Pred liečbou krk  Mesiac po liečbe Tri mesiace po liečbe 

n x  SD p n x  SD p n x  SD p 

1.skupina 

McKenzie a  

klasická liečba 

29 6,10 2,65 

NS 

29 3,28 2,43 

NS 

27 1,85 2,26 

P<0,01 

2.skupina 

Klasická 

liečba 

25 5,92 2,80 25 4,24 2,31 

23 3,22 2,41 

n-početnosť, x -priemerná hodnota, SD-smerodajná odchýlka, p-hladina významnosti 
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      Intenzita bolesti bola hodnotená prostredníctvom VAS škály .V  hodnotení priemerného skóre 

bolesti krčnej chrbtice pred liečbou a mesiac po liečbe neboli medzi sledovanými skupinami 

zaznamenané signifikantné rozdiely. Objavili sa až tri mesiace po liečbe (p < 0,01), s vyššou 

intenzitou bolesti v skupine liečenej klasickou fyzioterapiou. V rámci skupín došlo v každej skupine 

k signifikantnému poklesu bolesti mesiac a následne ďalšie tri mesiace po liečbe (p < 0,01). 

 

Tab. 3 Meranie rozsahu pohybu do anteflexie priemerné skóre a medziskupinové rozdiely 

Pred liečbou ANT° n x  SD Pred liečbou 

krk  p =NS 

 p 

1.skupina McKenzie  

a klasická liečba 

30 25,03 8,8 KO/KL    1-2 p =NS 

2.skupina Klasická 

liečba 

25 20,1 11,7 

Mesiac po liečbe n x  SD Mesiac po 

liečbe p=NS 

 p 

1.skupinaMcKenzie a 

klasická liečba 

30 27,9 4,3 KO/KL    1-2 p=NS 

2.skupina Klasická 25 25,6 9,3 
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liečba 

Tri mesiace po liečbe n x  SD 3 mesiace po 

liečbe p=NS 

 p 

1.skupinaMcKenzie  

a klasická liečba 

27 28,07 4,7 KO/KL    1-2 p=NS 

2.skupina Klasická 

liečba 

23 27,6 6,5 

n-početnosť, x -priemerná hodnota, SD-smerodajná odchýlka, p-hladina významnosti 

 

V hodnotení rozsahu pohybu do anteflexie, neboli medzi sledovanými skupinami zistené 

signifikantné rozdiely.U porovnaní vrámci skupín v oboch  skupinách došlo k signifikantnému 

zvýšeniu rozsahu pohybu do anteflexie mesiac po liečbe (p < 0,01). Tri mesiace po liečbe došlo k 

ďalšiemu zlepšeniu, ktoré nebolo signifikantné. Rovnaká situácia bola aj pri meraní rozsahu pohybu 

do retroflexie. 

Hodnotenie tonusu m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovanej maximálnej 

anteflexie prostredníctvom povrchovej EMG v v µV : 

 

Tab. 5. Stredné hodnoty amplitúdy m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovanej 

maximálnej flexie 

m.SCM flexia  

EMG  

v µV med. 

n 
pred 

L 

pred 

L 

pred 

L 

SR 

mesiac 

po L 

mesiac 

po L 

mesiac 

po L 

SR 

 
3mesiace 

po L 

3mesiace 

po L 

3mesiace 

po L 

SR 

x  SD    p x  SD    p n x  SD p 

1.sk.KOpravástr. 30 30,92 20,67 p=NS 26,68 12,76 p=NS 27 24,69 14,47 p=NS 

1.sk.KO ľavá str. 30 33,84 27,70 27,49 15,11 27 29,38 21,26 

2.sk.KLpravástr. 25 22,7 22,57 p=NS 14,96 8,65 p=NS 23 11,79 8,56 p<0,05 

2.sk. KL ľavástr. 25 22,72 16,20 15,75 9,59 23 13,14 9,42 

3.sk. Z pravá str.  24 19,6 27,13 p=NS 

3.sk. Z  ľavá str. 24 20,7 38,06 

n-početnosť, x -priemerná hodnota,SD-smerodajná odchýlka, p-hladina významnosti,L – liečba, SR – stranový rozdiel 

pravej strany m. sternocleidomastoideus  voči ľavej strane 

Medziskupinové porovnaniestredných a maximálnych hodnôt amplitúdy EMG v µV: 

Pred liečbou: hodnoty amplitúdy boli v skupine liečenej klasickou fyzioterapiou signifikantne 

nižšie ako v skupine liečenej McKenzie metódou (p<0,01). Mesiac po liečbebola situácia rovnaká . 

Tri mesiace po liečbe boli signifikantné rozdiely zaznamenané len na pravej strane medzi  1. a 2. 

skupinou(p<0,05)  s vyššou hodnotou v 1. skupine. V porovnaní so zdravými jedincami a oboma 
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skupinami  neboli zistené signifikantné rozdiely.  

Stranové rozdiely stredných a maximálnych hodnôt amplitúdy EMG v µV :sa objavovali 

v skupine liečenej klasicky v súvislosti s nerovnomerným poklesom s prevahou na pravej strane, 

predpokladá sa  súvis s faktom, že všetci jedinci boli praváci. 

 

Pokles  stredných a maximálnych hodnôt amplitúdy EMG v  µV  v rámci skupín: 

V 1. Skupine nedošlo k signifikantnému poklesu hodnôt amplitúdy. 

V 2. Skupine došlo k signifikantnému poklesu hodnôt amplitúdy mesiac a následne aj tri mesiace 

po liečbe (p<0,05). 

 

Hodnotenie tonusu m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovanej maximálnej 

retroflexie prostredníctvom povrchovej EMG v v µV : 

 

Tab. 5. Stredné hodnoty amplitúdy m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovanej      

 maximálnej extenzie 

m.SCMextenzia  

EMG  

v µV med. 

n 
pred 

L 

pred 

L 

pred 

L 

SR 

mesiac 

po L 

mesiac 

po L 

mesiac 

po L 

SR 

 
3mesiace 

po L 

3mesiace 

po L 

3mesiace 

po L 

SR 

x  SD    p x  SD    p n x  SD p 

1.sk.KOpravástr. 30 17,91 12,59  

p=NS 

17,00 8,44  p=NS 

 

27 16,09 6,53 p=NS 

1.sk.KO ľavá str. 30 17,59 8,94 16,47 5,87 27 14,95 6,82 

2.sk.KLpravástr. 25 17,94 31,29  

p=NS 

10,13 5,5  p=NS 23 9,38 5,30 p=NS 

2.sk. KL ľavástr. 25 18,94 30,23 10,08 5,5 23 9,77 4,81 

3.sk. Z pravá str.  24 14,7 31,59 p=NS 

3.sk. Z  ľavá str. 24 15,6 34,18 

n-početnosť, x -priemerná hodnota,SD-smerodajná odchýlka, p-hladina významnosti,L – liečba, SR – stranový rozdiel 

pravej strany m. sternocleidomastoideus  voči ľavej strane 

 

Medziskupinové porovnaniestredných a maximálnych hodnôt amplitúdyEMG v µV: 

Pred liečbou: Počas vykonávania extenzie v  hodnotách amplitúdy medzi sledovanými skupinami 

neboli zaznamenané signifikantné rozdiely. Objavili sa až mesiac po liečbe  (p<0,05) s nižšími 

hodnotami v skupine liečenej klasickým spôsobom.  Tri mesiace po liečbe už opätovne medzi 

sledovanými skupinami neboli zaznamenané signifikantné rozdiely ani v porovnaní so 

zdravými  jedincami. 

Stranové rozdiely stredných a maximálnych hodnôt amplitúdy EMG v µVneboli zaznamenané.  

Pokles  stredných a maximálnych hodnôt amplitúdy EMG v  µV  v rámci skupín: 

U oboch skupín  nedošlo k signifikantnému poklesu hodnôt amplitúdy. 
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Diskusia 

V našej štúdii sme hodnotili účinky McKenzie metódy a klasickej fyzioterapie U pacientov 

s chronickými bolesťami krčnej oblasti chrbtice. Hodnotená bola intenzita bolesti bolesti,  rozsahy 

pohyblivosti do anteflexie a retroflexie a EMG aktivita zo svalu m. sternocleidomastoideus počas 

vykonávania opakovanej maximálnej  anteflexie a retroflexie. Tento parameter bol porovnaný aj so 

zdravými jedincami bez bolesti a dizability v oblasti krčnej chrbtice.  

            Rozdiely medzi sledovanými skupinami boli zaznamenané po troch mesiacoch liečby  v 

intenzite bolesti s nižšími hodnotami v skupine liečenej McKenzie metódou.  Na zníženie tonusu m. 

sternocleidomastoideus počas anteflexie mala významnejší vplyv klasická liečba.  

          V predkladanej štúdii došlo v oboch  sledovaných skupinách k signifikantnému poklesu 

intenzity bolesti, hodnotenej VAS škálou mesiac a následne  tri mesiace po liečbe. Rozsahy pohybu 

do anteflexie a retroflexie boli signifikantne zvýšené mesiac po liečbe, ďalšie zvýšenie rozsahu 

pohybu nebolo signifikantné. Signifikantné stranové rozdiely tonusu m. sternocleidomastoideus  sa 

objavovali v 2. skupine  v súvislosti s nerovnomerným poklesom tonusu m. sternocleidomastoideus 

s prevahou na pravej strane, predpokladá sa tu súvis s faktom , že všetci jedinci boli praváci. 

 

          Počas vykonávania opakovanej maximálnej flexie mali signifikantne nižší tonus m. 

sternocleidomastoideus pacienti liečení klasickou fyzioterapiou, pravdepodobne to súvisí so 

situačným užívaním analgetickej liečby pri exacerbácií bolestí u niektorých pacientov. V hodnotení 

tonusu m. sternocleidomastoideus počas vykonávania opakovanej maximálnej extenzie neboli pred 

liečbou a tri mesiace po liečbe medzi sledovanými skupinami zaznamenané signifikantné rozdiely, 

objavili sa len mesiac po liečbe s výraznejším  poklesom v skupine liečenej klasickou fyzioterapiou. 

V skupine liečenej McKenzie metódou, nedošlo k signifikantnému poklesu tonusu m. 

sternocleidomastoideus počas vykonávania flexie a extenzie. V skupine liečenej klasickou 

fyzioterapiou počas flexie došlo s signifikantnému poklesu po mesiaci a následne aj po troch 

mesiacoch, počas extenzie nebol pokles signifikantný. Na zníženie tonusu m. 

sternocleidomastoideus významnejšie vplývala klasická liečba. Zmeny svalového napätia sa 

výraznejšie prejavovali počas flexie. Tento fakt by mohol mať súvis s hlavnou funkciou uvedeného 

svalu.   

 

V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie tonusu svalu m. sternocleidomastoideus počas 

vykonávania opakovanej maximálnej anteflexie a retroflexie. Podobnou problematikou sa zaoberali 

aj autori /5/, /8/, /9/, /10/ ,/15/. V uvedenom svale vznikajú artefakty počas hltania, smrkania, preto 
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z týchto dôvodov vzniknuté artefakty musia byť pred spracovaním odfiltrované /25/, /27/ Štúdia 

/25/ popisuje zvýšenie EMG aktivity  zapríčinené bolesťou. Aj keď sú elektródy správne uložené 

a dáta normalizované a nasnímané správnym spôsobom, nie je možné z týchto meraní úplne 

odstrániť artefakty, ktoré vznikajú z mnohých ďalších zdrojov.  Je však  potrebné, aby sa o to autori 

snažili a normalizáciu dát podrobne popísali. Autori/18/,/20/,/21/ považujú vyšetrenie 

prostredníctvom prístrojov EMG biofeebackov za orientačné vyšetrenie poskytujúce neúplné 

informácie o aktivite svalov. 

M.sternocleidomastoideus je považovaný za fázický sval, obsahuje väčšiu časť vlákien typu 

II. Limitáciou v určení typu svalových vlákien je vysoká variabilita u každého jednotlivca. Autori 

/4/, /14/predpokladajú určité rozdiely vzhľadom k pohlaviu,tiež vzhľadom k veku a typu 

pracovného zaťaženia /24/. V povrchových vrstvách svalov prevládajú vlákna typu II. Táto situácia 

spôsobuje variácie svalovej aktivity, počas vykonávania každodenných aktivít /22/, /24/, /18/. 

Záver 

Predkladaná štúdia potvrdzuje účinnosť oboch typov intervencií.Vhodné by bolo porovnanie 

rozdielov tonusu uvedeného svalu vzhľadom k pohlaviu a  konštitučnému typu. Prípadne 

hodnotenie aktivácie pridružených svalových skupín, prostredníctvom multikanálového EMG 

prístroja,  hodnotenie tonusu svalu počas retrakciepo aplikácii /MDT/. Vhodné by bolo použitie aj 

ďalších objektivizačných metód napr. dynamickej MRI a ultrazvuku.  
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