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Cílem této práce je seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou
zlomeniny bederního obratle.
anatomické poznatky o

Bakalářská práce

stavbě

ve své obecné části shrnuje teoretické

bederru'ho obratle, svalech bederní páteře, zabývá se

vznikem a druhy poranění, aktuální problematikou zlomenin, terapií jak konzervativní,
tak operační a konečně reflexními změnami a svalovou dysbalanci. Speciální část této
práce zpracovává kazuistiku pacienta s diagnózou po zlomenině bederního obratle,
který podstoupil
vyšetření,

čtyřtýdenní

terapii. Kazuistika zahrnuje vstupní kineziologické

na jehož základě byly stanoveny cíle a postup terapie, dále obsahuje popis

terapeutických postupů a výstupní kineziologické vyšetření, po kterém bylo zhodnoceno
provedení terapie.
krátkodobé cíle.

Během

9 terapeutických jednotek se podařilo splnit navržené
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1 ÚVOD
Tuto závěrečnou bakalářskou práci jsem vypracovala na základě odborné měsíční
praxe, kterou jsem vykonávala v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na oddělení
rehabilitační

a fyzikální medicíny na ambulanci v

době

od 15.1.2007 do 9.2.2007. Pro

zpracování kazuistiky jsem si vybrala pacienta s diagnózou po zlomenině bederního
obratle, se kterým jsem pracovala 3x týdně (pondělí,

středa,

pátek) od 17.1.2007 do

7.2.2007, celkem tedy 9 terapeutických jednotek.
Cílem této práce je seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou
zlomeniny bederního obratle. Úkolem obecné části je shrnout problematiku zabývající
se zlomeninou bedernťho obratle, co se týče diagnostiky, klinického obrazu, léčby a
prevence. Úkolem speciální části pak je zpracovat metodiku práce, pacientovu
anamnézu včetně předchozť rehabilitace, výpisu ze zdravotnť dokumentace, indikace
k rehabilitaci, dále vstupní kineziologický rozbor včetně status presens, poté stanovit
plány terapie. Dále popsat průběh rehabilitace a poté zpracovat výstupnť kineziologické
vyšetření

a zhodnotit terapii.
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2 CAST OBECNA
Tato část se zabývá shrnutím teoretických anatomických poznatků. Zejména popisuje
bederní obratel, svaly, ligamenta, nervové zásobení a biomechaniku bederní páteře.
Dále se zabývá problematikou zlomenin a možnostmi terapie. A nakonec uvádí funkční
změny

vyplývající z této diagnózy, co se týče svalových dysbalancí souvisejícími

s chybnými pohybovými stereotypy a reflexními změnami.

2.1 ANATOMIE A BIOMECHANIKA BEDERNÍ PÁTEŘE

2.1.1 Bederní páteř
Obratle bederní (vertebrae lumbales), první až pátý, zkratkou L1-L5 - jsou ze všech
obratlů největší (viz.příloha

Tělo

1).

bederního obratle je vysoké, transversálně rozměrnější. Terminální plochy mají

ledvinovitý tvar.
Tělo

obratle L5 je vpředu vyšší než vzadu.

vpředu

Přechod

L5 v kost křížovou vytváří proto

charakteristické zalomení, zvané promontorium.

Oblouk bederních obratlů (arcus vertebrae) je mohutný, obkružuje trojúhelníkovité
foramen vertebrale.
Nepárový trnový výběžek (processus spinosus) je kratší než u ostatních obratlů a
čtverhranného
obratlů

tvaru. Processus costales, původem rudimentární žebra, u bederních

zastupuji zaniklé příčné výběžky. Jejich zbytky jsou patrné jako dva malé

hrbolky processus mamillaris a processus accessorius.
Kloubní výběžky (processus articulares) jsou vysoké, s kloubními ploškami
orientovanými vertikálně, divergujícími dorzálně a jsou různě odkloněné od frontální
roviny. Mezi obratli se nacházejí meziobratlové ploténky (disci intervertebrales),
fungující jako systém pružných vložek, poslední je mezi L5 a S 1. Obratle jsou k

sobě

spojeny meziobratlovými klouby, meziobratlovými ploténkami a příslušnými ligamenty
a svaly (Čihák, 2001).

-8-

2.1.2 Ligamenta páteře

Ligamenta bederní páteře patří do ligamentózního aparátu celé páteře. Ligamenta
páteře (příloha 2)

zahrnují dlouhé vazy, podélně poutající prakticky celou páteř, a krátké

vazy, spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů.

K dlouhým vazům páteře patří:
•

Ligamentum longitudinale anterius, přední podélný vaz, spojuje obratlová těla
po přední straně páteře od předm'ho oblouku atlasu až na kost křížovou. Jeho
kaudálním pokračováním je ligamentum sacrococcygeum anterius.

•

Ligamentum longitudinale posterius, zadní podélný vaz, spojuje obratlová těla
po jejich zadní ploše od týlní kosti až na kost křížovou. Jeho kaudálním
pokračováním

•

na kostrč je ligamentum sacrococcygeum posterius profundu.

Ligamentwn sacrococcygeum posterius superficiale, které uzavírá hiatus sacralis

(Čihák, 2001).

Mezi krátké vazy patří:
•

Ligamenta flava, spojují oblouky obratlů. Doplňují páteřní kanál a napínají se
při

•

ohýbání páteře.

Ligamenta intertransversaria spojují příčné výběžky. Nejsilnějšíjsou v bederním
úseku páteře.

•

Ligamenta interspinalia spojují trnové výběžky. Omezují rozvírání obratlových
trnů při předklonu páteře.

•

Retinaculum caudale curie je snopec vaziva, který se táhne od hrotu kostrče
k přiléhající kůži (Čihák, 2001).

Funkční jednotku představuje

pohybový segment - komplex 3 kloubů (meziobratlová

ploténka a příslušné horní a dolní intervertebrální skloubení (Ambler, 2004).

-9-

2.1.3 Lumbální plexus
Tato pleteň (příloha 3) vmiká z předních větví prvních čtyř nervů bederních. Další
součástí

plexujsou vlákna z Th 12 (Gross, 2005).

Leží po

straně páteře

konečnými větvemi

v m.psoas major, vydává motorické větve pro iliopsoas,

lumbálního plexujsou shora dolů n.iliohypogastricus,

n.ilioinguinalis, n.genitofemoralis, n.cutaneus femoris lateralis, n.femoralis a
n.obturatorius.
Motoricky inervuje svalstvo přední a vnitřní strany stehna, senzitivně přední část
stehna a přední vnitřní plochu bérce až na nárt. Vykonává flexi a addukci stehna v kyčli
a extenzi bérce v koleni. Klinicky se označuje jeho postižení jako horní forma léze
(Ambler, 2004).

2.1.4 Svaly v oblasti LS páteře
Zádové svaly jsou rozloženy podél páteře na zadní
(příloha 4). Dělíme je do
druhotně

straně

trupu v několika vrstvách

dvou velkých skupin. Povrchové svaly se na hřbet přesunuly

a spojili se svými začátky s obratli. Jsou proto označovány jako svaly

heterochtonní. Čihák tuto skupinu dělí na tři vrstvy: povrchovou, druhou a třetí vrstvu
zádových svalů. Povrchová a druhá vrstva obsahuje svaly spinohumerální. Třetí vrstvu
tvoří

svaly spinokostální. V oblasti LS

páteře

zastupuje heterochtonní svaly m.

latissimus dorsi (v povrchové vrstvě) inervovaný z n. thoracodorsalis.
Druhou skupinu tvoří vlastní hluboké svaly zádové, které jsou na zádech primárně a
tvoří tzv. svaly autochtonní. Dle Čiháka se jedná o čtvrtou vrstvu zádových svalů.
Celkově

se všechny tyto svaly označují též jako m. erector trunci, neboť jejich

oboustranná kontrakce vzpřimuje trup popř. zaklání hlavu. Autochtonní svaly jsou
připojeny

k páteři po celé její délce, od kosti křížové až po záhlaví. Nejhlubší vrstvy

těchto svalů

druhému.
obratlů.

si zachovávají segmentální uspořádání a probíhají od jednoho obratle ke

Směrem

k povrchu těla se vytvářejí delší svaly překlenující větší počet

M.erector trunci se dělí směrem od povrchu do hloubky do čtyř systémů:

systém spinotransverzální (m. splenius, m.longissimus, m. iliocostalis),

- 10-

systém spinospinální (m.spinalis), systém transverzospinální (m. semispinalis, mm.
multifidi, mm. rotatores) a systém krátkých svalů hřbetních (mm. interspinales,
mm.intertransversarií). Hluboké svaly zádové jsou inervovány dorsálními větvemi
míšních nervů. Vstupují do

svalů téměř kolmo,

což může při atypickém pohybu vyvolat

bolestivý stah daných svalů (Grim, 2001; Čihák, 2001)

Povrchové svaly zádové jsou kryty tenkou fascia dorsi. V bederní oblasti páteře se
nachází fascia thoracolumbalis (ph1oha 5) tvořena dvěma listy, lamina superficialis a
lamina profunda (aponeurosis lumbalis), které mezi sebe zpředu a zezadu uzavírají
v bederní krajině hluboké svalstvo zádové (Čihák, 2001).

Na kost křížovou a

kostrč

se upínají svaly dna pánevního (m.levator ani a

m.coccygeus). Sacrumje rovněž úponem pro některé svaly kyčelního kloubu
(m.gluteus maximus, m.piriformis).
V problematice týkající se oblasti LS páteře nelze opomenout břišní svaly.

Dělí

se na

ventrální svaly, které zpevňují přední stranu břišní dutiny (m.rectus abdominis,
m.pyramidalis), svaly laterální, kam patří 3 široké a ploché, ve vrstvách uložené svaly
(m.obliquus extemus abdominis, m.obliquus intemus abdominis a m.transversus
abdominis) a dále svaly dorsální spojené s páteří (m.quadratus lumborum).
Všechny břišní svaly jsou inervovány ventrálními větvemi 7.-12.hrudního nervu
(nn.intercostales, n.subcostalis) a z ventrálních větví 1.až 3 .nervu lumbálního (Čihák,
2001).

2.1.5 Biomechanika bederní páteře

Bederní páteř je nejvíce mechanicky zatěžovaný úsek páteře, který se rovněž dá
rozdělit

do horního a dolního sektoru. Mechanické zatížení L páteře směrem distálním

stoupá. Markantní je lordotické prohnutí L páteře, které lze sledovat až asi do výše
Th.S. Při pohybu se zapojují nejen obratle, ale tato část páteře má vztah k oblasti pánevní
a k oblasti kyčelního kloubu. Ze svalů se nejvíce uplatňují paravertebrální svaly, břišní
svaly a svaly pletenců DKK a dna pánevního.

-ll-

Při

flexi se naklání horní obratel dopředu, otevírá se zadní část meziobratlové prostoru

a nucleus pulposus ploténky má tendenci se posunout směrem k páteřnímu kanálu.
Pohyb do flexe můžou omezovat ligamenta,

stejně

tak jako rozsah pohybu může být

omezen obranným svalovým spazmem nebo retrakcí hlubokých svalů.
Při

extenzi se horní obratel naklání dozadu, nucleus pulposus má tendenci se

posouvat dopředu. Extenze může být omezena skeletální strukturou, kdy může dojít
k dotyku proc.spinosi.
Rozsah pohybu mezi flexí a extenzí závisí na věku. V juvenilním věku je rozsah mezi
flexí a extenzí 70 o až 90 o (flexe 40 o -60 o a extenze 30 o -35 °). Při předklonu mizí L
lordóza a při záklonu se prohlubuje. Pohyblivost v bederních segmentech ve flexi
v závislosti na věku je znázorněna v tabulce (příloha 6).
Při laterální flexi se sklání horní obratel ke straně úklonu. Úklon je vždy sdružen

s kontralaterální rotací v závislosti na stupni lordózy (při větší lordóze je rotace
výraznější, při

vymizelé lordóze rotace téměř mizí).

Rotace jsou velmi omezeny (celkově proti Th páteři na l0°na obě strany, což je 20°
najeden segment). Rozsah tohoto pohybu uvádí tabulka (příloha 7), který je rovněž
závislý na věku (Véle, 1995).

2.1.6

Páteř

Páteř plní

•

a jeif funkce

v organismu tři hlavní funkce:

tvoří

ochranu nervových struktur a má podpůrnou funkci

• je pohybovou osou těla
•

účastní

se na udržení rovnováhy.

První dvě funkce se zdají být protikladné, ale prolínají se. Gutman to vhodně
vyjadřuje větou: "Páteř

nutno".

Třetí

funkce

musí být tak pohyblivá, jak jen možno, a tak pevná, jak je

vyjadřuje,

že páteř je nejen pohybovou osou těl, ale i orgánem

rovnováhy - pracuje jako reflexně řízená funkční jednotka. Dojde-li k určité změně
postavení nebo funkce na jednom konci páteře, projeví se to zároveň na jejím druhém
konci (Kombercová, 2003).
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2.2 PORANENI BEDERNI PATERE
2.2.1 Vznik, výskyt a mechanismus

K traumatické deformaci bederní páteře je obvykle třeba značného násilí. Pokusy
ukázaly, že tlak 500 kp způsobí jen malé snížení těla obratle a nepoškodí zdravou
meziobratlovou ploténku.

Při

pádech z výšky na hýždě nebo dolní končetiny působí

padající tělo, jeho váha a rychlost na bederní obratle, které se dostávají do kritického
průsečíku
překážku

sil padajícího těla a silového brzdícího momentu po nárazu na nepružnou
a jsou drceny hrubým násilím. Vzhledem k tomu, že většinou přechází tělo při

pádu do předklonu, bývá značná část těchto zranění flekčního charakteru.
Bederní páteř bývá poraněna i přímým násilím. Padající kámen, balvan uhli, těžký
trám apod.

způsobují

zpravidla zlomeninu trnů a oblouků bederních obratlů,

často

se

však toto poranění kombinuje s nepřímým flekčním působením a pak bývá poraněno
tělo

obratle a ostatní výběžky. Naproti tomu hyperextenční mechanismus se při

poranění

bederních obratlů vyskytuje poměrně zřídka. Je pochopitelné, že přímá

poranění

bederních obratlů provázejí značná zhmoždění svalů v místě poranění a zhusta

dochází i ke krvácení v retroperitoneálním prostoru.
obratlů nejsou častá,

Otevřená poranění

setkáváme se s nimi povětšinou u

bederních

úrazů v těžkém průmyslu

a při

dopravních nehodách.
Přechod

hrudní páteře v

páteř bederní je nejčastějším

místem poranění páteře vůbec.

Na tom má značný podíl sám mechanismus úrazu páteře, ale i

poměry

anatomické. XI. a

XII. obratel hrudní a I. a ll.obratel bederní jsou přechodem mezi úseky poměrně málo
pohyblivé páteře hrudní a volněji pohyblivější páteří bederní. Veškerá násilí působící na
horní polovinu těla jsou pak vyrovnávána úhybem nejpohyblivější části páteře hrudní a
bederní.

Překročí-li

násilí hranici pevnosti a pružnosti bederní páteře, dochází právě

v nejvíce namáhaných místech k traumatickým změnám (Typovský, 1972).
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2.2.2 Defmice stability páteře
Poranění jednotlivých elementů

pohybového segmentu rozhoduje o jeho stabilitě.

Panjabi definoval nestabilitu páteřního segmentu jako stav, kdy při fyziologickém
rozsahu pohybu dojde k abnormální pohyblivosti (akutní úrazová instabilita, chronická
instabilita, degenerativní instabilita).
Pro klinickou praxi při hodnocení rtg snímku se zdá výhodná definice akutní
instability dle Kautery(l975). Za nestabilní pokládá stav, kdy je bezprostředně ohrožena
mícha dislokací fragmentu do páteřního kanálu, nadměrným vychýlením osy nebo
transverzálním posunem obratlových těl (Pokorný, 2002).

Podle působících sil rozlišujeme poranění páteře:
•

vertikálně

•

flekčně

•

rotační

- kompresní

- extenční

Podle patologicko - anatomického obrazu zranění vznikají poranění:
•

diskoligamentózní

•

kostní

•

kornbinovaná(Pokomý,2002)

2.2.3 Druhy poranění bederní páteře
Působí-li
změn

na obratle mohutná kompresivní síla, pak se jedno nebo více obratlových

sníží, trámčina kostní je stlačena, neztrácí však na své pevnosti. V mnoha

případech přestoupí působící

násilí hranici soudržnosti kostní trámčiny a tělo obratle se

láme na několik fragmentů. Vzhledem k tornu, že násilí obvykle působí na větší ploše,
přidružuje

se obvykle ke kompresivním zlomeninám jednoho obratle i poranění obratlů

dalších, sousedních. Jde-li převážně o zranění flekčního charakteru, bývají odlomeny
ponejvíce přední okraje těl sousedních obratlů. Výběžky obratlů nejsou tak pevné jako
jejich tělo, ale jsou chráněny pevností základního sloupce páteře, tj. těly obratlů a
meziobratlovými ploténkami, a mohou být zraněny jen působením přímého násilí, nebo
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až tehdy, dojde-li k porušení soudržnosti těl obratlů a přerušení stability osové základny
bederní páteře.
Zdravá bederní meziobratlová ploténka je pružnější než tělo obratle a pevností se mu
zcela vyrovná, a tak celistvost bederní páteře je častěji porušena lomem procházejícím
tělem

obratle než roztržením meziobratlové ploténky. Je-li však ploténka porušena

degenerativními procesy, dochází k roztržení anulus fibrosu mnohem

lehčeji.

V takových případech pak může vyhřeznout do kanálu páteřního sekvestrovaný nukleus
pulposus. Jeho objem je zpravidla mnohem větší než u ostatních, jinak vyhřezlých
meziobratlových plotének, a často působí útlak míšního konu a kořenů kaudy
(Typovský, 1972).

2.2.4 Klasifikace zlomenin thorakolumbálni páteře

Většina zlomenin je

dáno absencí

lokalizována v tzv.torakolumbálním přechodu (Th12-L2), což je

stabilizační

funkce žeber a přechodem hrudní kyfózy v bederní lordózu.

Většina současných klasifikací
Přední
střední

vychází z Denisovy teorie tří sloupců (příloha 8).

sloupec tvoří přední část obratlového těla a disku a lig.longitudinale ant.,

sloupec pak zadní část obratlového těla a disku společně s lig.longitudinale post.,

zadní sloupec pak pedikly, oblouk s kloubními, příčnými a trnovým výběžkem a
příslušný vazivový

aparát. Podle toho, který sloupec a jakým mechanismem (komprese,

distrakce, atd.) je poraněn, rozlišujeme jednotlivé typy zlomenin. Praktickému použití
svou jednoduchostí nejlépe vyhovuje klasifikace Mc Affeeho upravená dále Magerlem,
která rozlišuje tři typy zlomenin stabilních a tři typy zlomenin nestabilních. Hlavní
důraz je přitom

kladen na stav středního sloupce (Zeman, 2004).

2.2.4.1 Klínovitá kompresní zlomenina (příloha 9)

Dochází k izolovanému poranění předního sloupce flexí. Výjimečně bývá spojena
s neurologickým poškozením, a to jen v oblasti hrudní kyfózy při vícečetných
zlomeninách.
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2.2.4.2 Stabilní tříštivá zlomenina (příloha 10)

Přední
zůstává

a

střední

sloupec jsou ve své kraniální části poškozeny kompresí, zadní sloupec

intaktní. Fragmenty ze zadní plochy obratlového těla prominují do páteřního

kanálu, což ji odlišuje od zlomeniny předchozí. Nervové léze jsou řídké.

2.2.4.3 Chanceho zlomenina (příloha ll)

Autor, jehož jméno nese, ji popsal jako horizontální avulzní zlomeninu obratlového
těla vznikající

flexí, kdy centrum rotace leží před lig.longitudinale anterior.

Všechny tři zlomeniny jsou považovány za stabilní, i když o tříštivé zlomenině to
nelze říci zcela stoprocentně.

2.2.4.4 Nestabilní tříštivá zlomenina (příloha 12)

Přední

a

střední

sloupec jsou výrazně destruovány kompresí, zadní bývá rovněž

poškozen (zlomeniny pediklů či oblouku). Dochází k výrazné kyfotizaci, nervové léze
různého stupně jsou velmi časté.

2.2.4.5

Flexně distrakční

Přední
může

zlomenina (příloha 13)

sloupec je poraněn kompresí,

střední

a zadní distrakcí. Zlomenina je nestabilní,

být přítomna nervová léze.

2.2.4.6

Translační

Tvoří poněkud

zlomeniny

heterogenní skupinu poranění, u kterých je porušena osa páteřního

kanálu.

Patří

tříštivá

zlomenina (příloha 16) i další subtypy. Tyto zlomeniny jsou vysoce nestabilní,

těžké

sem střižná zlomenina (příloha 14), luxační zlomenina (přHoha 15), rotační

nervové léze jsou téměř pravidlem.
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2.2.4. 7 Ostatní typy zlomenin

Nejsou již součástí výše uvedené klasifikace, v praxi se však s nimi setkáváme
poměrně často.
přítomny
tříštivé.

Jsou to především zlomeniny osteoporotické páteře, kdy jsou navíc

degenerativní změny. Ve své podstatě to jsou jak zlomeniny klínovité, tak

Kolaps obratlového těla bývá značný, nervové příznaky však vzácné. Mohou

být vícečetné, navíc je obtížné rozlišit čerstvé zlomeniny od již vyhojených. Dále sem
patří

zlomeniny u ankylozující spondylitidy (často spojené s nervovou lézí) a zlomeniny

patologické, obvykle vzniklé na základě metastáz, kdy je výrazným způsobem
destruováno tělo obratle (Zeman, 2004).

2.2.5 Terapie
Ideálním cílem léčby poraněné páteře je obnovení její nosné, pohybové a projektivní
funkce

včetně

obnovení funkce nervových struktur.

Konkrétně

však naše terapeutické

snažení určuje základní diagnóza, tj. tíže a komplexnost poranění.
Při

stanovení terapeutického algoritmu existuje určité pořadí základních priorit:
• návrat neurologických funkcí
•

udržení dosud zachovaných neurologických funkcí

• zachování či znovuobnovení stability páteře
e

komfort pacienta během léčby

•

možnost časné fyzické a sociální rehabilitace

Konkrétně

to znamená dosáhnout repozice, trvalé stabilizace a v případě postižení

nervových struktur jejich dekomprese. V praxi však často nejde tyto jednotlivé výkony
od sebe oddělit.
Léčba poraněné páteře může

léčíme

být jak konzervativní, tak operační. Některá poranění

vždy konzervativně, jiná jsou absolutně indikována k operaci.

Samozřejmě,

že i

zde existuje skupina poranění, která lze léčit oběma způsoby, a pak závisí na mnoha
faktorech, jako jsou možnosti a zkušenosti pracoviště, celkový stav pacienta či lokální
nález, jaký postup zvolíme (Zeman, 2004).
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2.2.5.1 Konzervativní terapie

Patří

sem funkční léčba, ortéza, sádrový korzet, halo fixace či trakce.

Funkční léčba

2.2.5.1.1

Nejčastěji

se používá u poranění Th a L páteře. Jejím principem je zklidnění pacienta

na lůžku a po
břišniho

odeznění

bolestí včasná mobilizace o berlích a rehabilitace zádového a

svalstva. Takto léčíme např.odlomení příčných výběžků bederních obratlů L

páteře, či

kompresní zlomeniny Th a L páteře, je výhodné její vypodložení.

Při

vertikalizaci lze využít i prefabrikovaných ortéz (Zeman, 2004).

2.2.5.1.2 ()rtézy

Používají se jak pro krční, tak pro torakolumbální páteř. Pro krční páteř to jsou
plastové nákrčníky či límce zpevňující či mobilizující tuto oblast. C>bdobné
prefabrikované korzety se dnes vyrábějí pro torakolumbální páteř. Nejvice účinné jsou
pro oblast torakolumbálního přechodu. Směrem proximálním i distálnim jeho účinnost
klesá. Lze je použít ke konzervativní léčbě (klínovité zlomeniny s minimální kompresi)
nebo k doléčování po operačních výkonech (Zeman, 2004).

2.2.5.1.3 Sádrové obvazy

Pro léčbu například klínovitých zlomenin, stabilních tříštivých zlomenin či Chanceho
zlomenin lze použít klasický sádrový korzet (příloha 17). Hyperextenzi při sádrování
dosáhneme repozice zlomeniny a tuto repozici pak udržuje korzet na principu
tzv.třl'bodového účinku.

Dalším typem sádrového obvazuje sádrové lůžko určené pro

zlomeniny v oblasti Th-L přechodu. Vymodelujeme ho přímo na pacientovi ležícím na
břiše

(lehká hyperextenze). V poloze na zádech je pak při ležení udržováno lordotické

postavení L páteře (Zeman, 2004).
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2.2.5.1.4 Trakce

Jsou indikovány jak při poraněni krční, tak torakolumbální páteře. Jako protitah stačí
u krční páteře hmotnost těla při zvednutí čela postele, u torakolumbální páteře pak
oboustranná Kirschnerova extenze za kondyly femuru (Zeman, 2004).

2.2.5.2

Operační

terapie

Jak již bylo uvedeno, principem operační léčby je dosáhnout repozice, trvalé
stabilizace a v případě útlaku nervových struktur dekomprese.
Repozicí rozumíme obnoveni normálního vzájemného vztahu jednotlivých obratlů
nebo obnovení tvaru obratlového těla.
Stabilizace má rozhodující význam pro udrženi získané repozice.

Podceněni

významu

stabilizace bylo v minulosti jednou z hlavních příčin neúspěchů operační léčby, a tedy i
jejího následného odmítáni. Rozlišujeme stabilizaci dočasnou a trvalou.

Dočasnou

zajišťuje implantát, trvalou pak pevné zhojeni poraněných struktur. Žádný implantát

však nemůže zajistit trvalou stabilizaci. To je možné jen díky zhojení zlomeniny.
Trvalého zhojeni obratlového těla dosáhneme buď jeho náhradou kostním štěpem, nebo
pomocí transpedikulární spongioplastiky. Zhojením obratlových těl obnovíme nosnou
funkci páteře. Další problém tvoří poranění vazů.Vazy se hojí méněcennou jizvou
postrádající patřičnou pevnost. Proto je nutné řešit vazivová poraněni na páteři
provedením dézy příslušného segmentu. Stabilitu tak získáme za cenu ztráty pohybu,
což je menší zlo než rozvoj chronické nestability, resp.deformity.

Indikace k operační léčbě:

můžeme je dělit na relativní

a absolutní.

Mezi absolutní indikace patří:
•

časový

•

progrese původně nekompletní nervové léze

•

otevřené poraněni

interval mezi úrazem a nástupem neurologické léze
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Názor na relativni indikace se v poslední době dosti změnil a dává se přednost
aktivnějšímu přístupu.

N ejčastěji jsou uváděny tyto

důvody:

•

zúžení páteřního kanálu o 50% a více i bez neurologického postižení

•

kyfotizace páteře větší než 20

stupňů či

snížení přední hrany obratlového těla o

více než 50%
•

nestabilní zlomeniny páteře (Zeman, 2004)

2.2.6 Pozdní následky zlomenin páteře

Jedním z hlavnich cílů léčby zlomenin páteře je zabránit pozdním komplikacím. Mezi
ně patří

pakloub, deformace obratlového těla a především rozvoj posttraumatické

segmentální nestability. Ke vzniku pakloubu dochází obvykle tam, kde je rozpolceno
celé obratlové tělo, úlomky dislokovány a do defektu vraženy části disku. Deformací
obratlového těla rozumíme

částečné

nebo celkové snížení jeho výšky. Na takovéto

poškození jednoho anatomického segmentu však reaguje páteř jako celek a zaujímá
kompenzatorní postavení, které je nejvíce patrné v přilehlých pohybových segmentech.
Situaci navíc výrazně zhoršuje zhojení vazů zadního sloupce méněcennou jizvou. To
vše vede k rozvoji deformity, především kyfózy. Ta se vyvíjí měsíce i léta po úrazu.
Hlavnim subjektivním příznakem je bolest. Výrazná deformita má za následek nejen
tlakové změny na kůži a podkoží, ale i případný útlak durálního vaku. Dále také dochází
k subluxaci v intervertebrálních kloubech a následným artrotickým změnám. To vede
k útlaku nervových kořenů a dalšímu zhoršení situace. Řešení chronické nestability je
velmi obtížné, často bývají nutné rozsáhlé rekonstrukční výkony výsledky nejsou již tak
dobré jako při správném ošetření čerstvého úrazu (Zeman, 2004).
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FUNKČNÍ ZMĚNY V DŮSLEDKU ZLOMENINY

2.3

Následkem zlomeniny bederního obratle nastávají jisté funkční změny. Vlivem úrazu
dochází ke změně pohybového stereotypu. Jedná se o nevhodné funkční zatížení, při
kterém dochází k všeobecnému narušení statické a dynamické funkce pohybového
aparátu. Pohybová chudost, nevhodné vyvažování statické zátěže jsou hlavními
příčinami

vzniku svalových dysbalancí. To pak vede k nevhodnému zatěžování

kloubního a svalového systému. Setkáváme se pak s vadným držením těla a v důsledku
chybných stereotypů a svalových dysbalancí vznikají bolestivé obtíže.
Charakteristickým rysem pohybových stereotypů je to, že nejsou u každého člověka
stejné, přesněji řečeno jsou individuálně specifické. Pohybový stereotyp se vytváří
během

ontogeneze jedince jako řetězec podmíněných a nepodmíněných reflexů.

Pohybový stereotyp by měl v ideálním případě, umožnit co nejekonomičtější pohyb,
který by při výkonu spotřeboval minimum energie. Naopak při nesprávném pohybovém
stereotypu se mohou zapojovat i svalové skupiny, které nemají k vykonanému pohybu
žádný vztah. Výsledkem je nedokonalý neekonomicky prováděný pohyb. Předpokladem
pro ekonomickou hybnost, tzn. pro vytváření kvalitních pohybových stereotypů je
svalová rovnováha. Při odstraňování chybných stereotypů se musíme nejdříve zaměřit
na protažení zkrácených a tuhých svalů, teprve pak může nastat fáze posilování svalů
oslabených. Tento postup vede k zotavení oslabeného svalu a jeho následkem do
pohybového řetězce.

2.3.1 Svalové dysbalance

Svalová dysbalance neboli nerovnováha je vlastně porucha svalové souhry vyplývající
ze špatné distribuce svalového tonusu a jako taková ovlivňuje především držení
postiženého segmentu, který je přetahován na stranu hypertonického svalu. Pokud se
situace neupraví a odchylka i její příčiny přetrvávají, nepoměr mezi jednotlivými
svalovými skupinami (agonisty- antagonisty) narůstá. U přemožených svalů je
nejnápadnějším příznakem jejich oslabení

a u svalů majících v dysbalanci převahu zase

jejich zkrácení. Vzniká tak bludný kruh, kdy hypertonické posturální svaly přebírají
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stále větší díl práce při zajišťování stability segmentu, takže jsou zatěžovány ještě víc a
jejich hypertonus se stále stupňuje,

někdy

až do

křečovitého napětí

- spasmu.

Svalové zkrácení je nejzávažnější změnou, s níž se při svalové nerovnováze
setkáváme. Manifestuje v odchylkách držení postižené oblasti těla a v omezeném
rozsahu pohybu na opačnou stranu kloubu. Na druhé straně kloubu či řetězci kloubů
naopak dochází k poklesu svalového napětí - hypotonusu a k
umístěných svalů.

Tyto z

činnosti vyřazované,

funkčnímu útlumu

zde

hypotonické fyzické svaly se postupně

protahují, ochabují a ztrácejí i na hmotnosti - atrofují. Výsledkem je snížení jejich
svalové síly (Čermák, 2003).

V

důsledku hypoaktivity svalů

fyzických a hyperaktivity svalů posturálních, dochází

k narušování svalové rovnováhy. Následkem toho vznikají typické svalové dysbalance,
které jsou do jisté míry tak konstantní a charakteristické, že mluvíme o syndromech
(horní a dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom) (Kučera, 1996).

Za normálních okolností jsou svaly s tendencí ke zkrácení (svaly statické - udržují

polohu těla) a svaly s tendencí k oslabení (svaly dynamické- využívány v akci)
zapojovány do
např.sedu

činnosti střídavě.

(ve škole, v

statických svalů.

autě,

Větší

V případě častějšího a dlouhodobějšího využívání

v práci, .. ), dochází k přetěžování a následnému zkrácení

míru tohoto přetížení urychluje porucha statiky (obezita, vysoké

podpatky, kratší dolní končetina), nesprávně vykonávaná činnost a jednostranná zátěž.
Na druhé

straně

svaly dynamické jsou nezatěžovány a dochází tak k jejich oslabení.

Výsledkem je již zmíněná svalová dysbalance, ale i zhoršení svalové koordinace a
pohybových stereotypů a následné bolesti pohybového systému (Gúth, 2000).

Se svalovými dysbalancemi se setkáváme v oblasti krku, ramen, horní části trupu,
dále v oblasti pánve a dolní části trupu a v podstatě i kolem nosných kloubů. Svalové
dysbalance se však zpravidla neomezují jen neurčitou část těla Často se sdružují,
kombinují a hlavně navzájem podmiňují (Čermák, 2003).
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2.3.1.1 Projevv a následky svaloyých dysbalancí

Mezi obecné a nejčastější vizuální projevy svalových dysbalance patří:
1. Pfedsun a záklon hlavy
2. Kulatá záda a ramena jsou vtočena dopředu
3. Vyklenuté břicho
4. Prohnutá bederní páteř dopředu v úseku přechodu z hrudní páteře
5.

Překlopená pánev dopředu

6.

Vystrčený

zadek

Následky svalových dysbalance jsou:

1. Nefyziologické zatížení jednotlivých částí kloubů
2. Blokády
3.

Přetížení svalů,

šlach a vazů

4. Degenerativní změny
5. Neekonomické pohybové stereotypy

6. Nedokonalá pohybová koordinace
7. Vadné drženi těla
8. Bolesti pohybového systému a dřívější nástup únavy
9. Zvýšení rizika přetížení a poškození organismu úrazem (Bursová, 2005;
Čermák, 2003; Kopřivová, 1997; Lewit, 1975; Rašev,l992)

2.3.1.2 Možnost prevence a odstranění

Při odstraňování
cvičení,

svalových dysbalancí je nutné pravidelné provádění vyrovnávacích

které je vhodné doplňovat jinými pohybovými aktivitami jako je např.cvičení

ve vodě. Optimální volbou cviků a jejich správným prováděním se kompenzační cvičení
mohou stát nejspolehlivější možností prevence a současně nejúčinnějším prostředkem
odstranění již
při

vzniklých svalových dysbalancí. Nevhodné je provádět takové činnosti,

kterých dochází k přetížení určitých segmentů páteře. Nevhodná je taky dlouhodobá

statická zátěž a stres (Bursová, 2005; Syslová, 2003).

-23-

Kompenzační cvičení

by měla obsahovat cviky na uvolnění a protažení přetížených a

tuhých svalových skupin, posílení utlumených svalů a jejich začlenění do jednoduchých
hybných stereotypů nejdříve u jednoduchých a posléze složitějších pohybů (Lewit,
1975).
Kompenzační cvičení

redukují negativní vlivy přetěžování, udržují optimální funkční

schopnost pohybového systému a jsou také vhodným prostředkem k
funkčních poruch,

svalové tkáni.

odstranění

které bývají původcem moďologických změn, tj.změn na kostní a

Zařazování kompenzačních cvičení

do pohybového programu každého

dne je proto vhodné každém věku (Hošková, 2003).

2.3.2 Reflexní změny

Vznik: chybných pohybových stereotypů a svalových dysbalancí může vést ke vzniku
reflexních změn. Pokud je možné vyloučit patologické změny, nejčastější příčinou
vzniku reflexních změn jsou funkční vertebrogenní poruchy a svalový systém.

Funkční

poruchy a reflexní změny se mohou vyskytovat v určitém nakupení a

lokalizaci. Mitchell a Lewit hovoří o řetězení.
Řetězení funkčních poruch a reflexních změn je zcela pochopitelné. Předpokládá to

však hluboké anatomické a fyziologické znalosti. Jsou to typické nálezy při

řetězení

poruch, které na první pohled spolu nesouvisí, ale jsou zcela logické (Rychlíková,
1997).

Tyto změny vyšetřujeme převážně palpací.
současně

Můžeme je

nejen diagnostikovat, ale

posuzovat i jejich kvalitativní změny a provádět palpační diferenciální

diagnostiku. Máme také neocenitelnou možnost okamžitě vyšetřit a posoudit
terapeutický efekt reflexní léčby. Používáme analyticko-syntetický postup, což je
neocenitelné při okamžitém rozhodování.

- 24 -

2.3 .2.1 Diagnostické hodnocení reflexních změn

Z hlediska diagnostického reflexní změny hodnotíme kvantitativně a kvalitativně.

Při

kvantitativním hodnocení reflexních změn hodnotíme rozsáhlost reflexních změn na
jednotlivých strukturách v segmentu, zda se vyskytují na jedné nebo více strukturách
nebo jsou monosegmentové
změn hodnotíme,

na které

či

plurisegmentové.

struktuře

Při

kvalitativním hodnocení reflexních

v segmentuje reflexní odpověď nejintenzivnější, a

to jak palpacf, tak i subjektivní intenzitou bolesti. Záplava reflexních změn nás
informuje o velké vegetativní odpovědi na nocicepční podnět v segmentu (Rychlíková,
1997).

2.3.2.2 Klinický yýznam reflexních změn

1. Reflexní změny nás informují o vegetativní situaci v segmentu.
2. Reflexní změny jsou reakcí na nocicepční podnět. I když jsou příznakem bolesti,
nemusí vždy bolest vyvolávat.
3. Reflexní změny se mohou klinicky manifestovat daleko od místa původní poruchy
a mohou vyvolávat vzdálené příznaky na první pohled s příčinou nesouvisející.
4. Jestliže jsou reflexní změny plurisegmentové, vyskytuji se na více strukturách
v segmentu, jsou v určitém nakupení a lokalizaci. Musíme tyto změny hodnotit
velmi uvážlivě, protože mohou být projevem onemocnění vnitřního orgánu.
5. U

funkčních

vertebrogenních poruch musíme reflexní změny hodnotit

z longitudinálnfho pohledu. Protože se jedná o reflexní mechanismus, v průběhu
obtíží a v důsledku léčení se mění jejich intenzita a kvalita. Reflexní změny
mohou po odstranění příčiny okamžitě vymizet, měnit se, anebo mohou po určitou
dobu přetrvávat. Proto je nutné nemocného po léčbě kontrolně vyšetřit a podle
výsledků vyšetření

zhodnotit i reflexní změny a rozhodnout o další léčbě

(Rychlíková, 1997).
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2.3.2.3 Reflexní změny doprovázející blokády

Nervová soustava uskutečňuje svoji funkci pomocí reflexů. Jsou-li například v
podrážděny

místě

receptory, vychází odtud pokyn k tzv.reflexní odpovědi na vzdálenějším

místě, nejčastěji

v příslušném segmentu.

Každá blokáda v pohybovém segmentu páteře je provázena reflexními změnami
v okolí pohybového segmentu.

Reflexně

se změny objevují na kůži, podkoží, svalech a

fasciích.
Na kůži se blokády mohou projevovat různými vegetativními změnami, jako je
zvýšené pocení,

červenání kůže,

podkoží může být i

viditelně

prosáklé apod.

Ve svalech se projevují zvýšeným napětím (spasmem), což je změna, která značně
omezuje pohyb. Může také dojít až ke znehybnění kloubu, což je funkční ochranné
opatření

organismu.

Reflexní změny na fasciích (svalových povázkách) se projevují tak, že se
struktura a stávají se méně pohyblivé vůči svému okolí - podkoží a
(Kombercová, 2003).
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svalům

změní jejich

3 ČÁST SPECIÁLNÍ
3.1 METODIKA PRÁCE
Podklady k vypracování práce byly získány na odborné měsíční praxi v ÚVN ve
Střešovicích

v termínu od 15.1.2007 do 9.2.2007. Pacient Tomáš S. narozen 1974, byl

po autonehodě s diagnózou "S320

Stp.zlomenině

bederního obratle" ambulantně

rehabilitován na rehabilitačním oddělení v ÚVN ve Střešovicích. Rehabilitace byla
zahájena 17.1.2007, rozdělena do devíti návštěv a ukončena 7.2.2007.

Práce je zpracována formou teoretické rešerše s případovou studií. Obecná část je
zaměřena na problematiku

bederních obratlů, ve speciální části je zpracována případová

studie rehabilitační léčby výše uvedeného pacienta.
Pacient byl vyšetřena těmito metodami: vyšetření aspekce stoje a chůze dle Jandy,
vyšetření

dynamické a aktivní pohyblivosti dle Lewita, dle Lewita také vyšetření

palpací. Vyšetření svalové síly a pohybového stereotypu bylo provedeno dle Jandy. A
neurologické vyšetření dle Amblera. K

vyšetření

byly použity tyto pomůcky: lehátko,

centimetr, goniometr, dvě váhy a neurologické kladívko.
Při

vlastní terapii byly zvoleny vzhledem k diagnóze následující techniky, přístupy a

pomůcky: měkké

techniky dle Lewita, mfčkování dle Jebavé pomocí pěnového míčku,

metoda postizometrické relaxace dle Lewita, cvičení s overballem a Thera-bandem,
korekce sedu dle Bruggera, korekce stoje a chůze,
senzomotorická stimulace pomocí labilních ploch.
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cvičení

na velkém míči a

3.2 ANAMNÉZA
Vyšetřovaná
Ročník:

osoba: T.S., muž

1974

Diagnóza: Zlomenina bederm'ho obratle L3 - S 320
RA: bezvýznamná k dg.
OA: běžné dětské nemoci, ve 2 letech trhání nosních mandlí, v S letech zlomeni na

pravé holenní kosti, v 1O letech trhání krčních mandlí, před 2 lety problémy
s pravým kolenem
NO: 6.10.2006 při autonehodě zlomenina bederního obratle L3. Pacient přijat na

chirurgické oddělení nemocnice v Prachaticích ve službě pro úraz
v os.automobilu. Zde byl pacient hospitalizován 1O dní. Po nutné analg. klidové
léčbě začal

pacient vertikalizaci- chůzi o berlích bez sezení. Nasazena Th-L

ortéza, kterou pacient snáší velmi dobře. Po nutné observaci a RHB bez bolesti
s normálním neurologickým nálezem byl pacient propuštěn do ambulantní péče.
Doporučeny následné

kontroly u obvodního lékaře a na traumatologii. Poté

odkázán na RHB. Nyní pacient ve stabilním stavu, stále používá ortézu, bolesti jen
občasné.

PA: voják z povolání - sedavé zaměstnání, teď na pracovní neschopnosti

SA: lyžování rekreačně
AA: PNC, vosí bodnutí
FA: neguje
Abúsus: alkohol pije příležitostně, od svých 20 let kouří- 10 cigaret denně

Předchozí

rehabilitace:

•

ÚVN- 2005 - elektroléčba na pravé koleno

•

nemocnice Prachatice, chirurgické oddělení- říjen 2006 - LTV a
vertikalizace po nehodě
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Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:
Popis RTG snímků ze dne 6.10.2006 na chirurgickém oddělení nemocnice v
Prachaticích:
•

C páteř:

Bočná projekce prakticky nehodnotitelná
Napřímení

nejsou patrné přesvědčivé poúrazové

změny

•

Th páteř: Mírná hyperkyfóza, úrazové změny neprokazují

•

Ls páteř: Dx.skolióza a napřímení v.s.kompresivní zlomenina
obratlového těla L3 s lehkým snížením ventrální hrany asi

115 původní výšky a s prolomením horní ploténky. Kanál

páteřní je normálně

prostorný

Nález ze dne 15.1.2007 od MUDr.Kukana na RHB oddělení:
•

před

3 a Y2 měsíci autonehoda, zlomenina L3 obratle, konzervativní léčba,

zhojeno, bez neurolog.nálezu, bolesti tamtéž jen sporadické, jinak npor., VÚ
7830, Praha 8, dr.Králík Kbely, OA nevýznamná, alergie na PNC, PA sedavě,
obj.asymetrie lopatek, elevace ramenou, mírně kyfotizace Lp, hypertony pvt
bederně,

výš,

proved. MT HAZ, manipulace dolních žeber do rotací, závěr- viz

dopor.léčebnou

léčbě,

rhb-eutonizace, analgézie, L TV s instruktáží, kontrola po

z ordinace odchází ve stabilním stavu.

Indikace k RHB:
•

9 x 3 týdně - kin.rozbor, MET beder - HAZ i fascie, PIR Th a Th/L
LTV ind. k

úpravě

k eutonizaci

erektorů,

a prevenci sval.dysbalance analytickými metodikami a

svalů komplexními

metodami
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
Status presens:

•

Pacient přichází ve stabilním stavu, cítí se dobře, nemá žádné omezení od
lékaře

•

Výška:l80cm, váha:93kg, BMI:28,7

Vyšetření fyzioterapeutem:

Vyš.aspekcí (dle Jandy):
Stoj zezadu:
•

střední

•

postavení pat - P pata - více oploštěná, váha na mediální hraně vpravo

•

Achillovy šlachy-symetrické

e

symetrie lýtek-levé více zbytnělé

•

podkolenní rýhy- symetrické

•

PDK- ve vnitřní rotaci

•

subgluteální rýha- L posunuta kraniálně

•

pánev - cristy, zadní spiny - ve stejné výšce

•

mírná kyfotizaci Lp páteře

e

hypertonus paravertebrálních svalů Lp oblasti oboustranně

•

thorak:obrachiální trojúhelníky- vlevo větší

•

oploštění

•

asymetrie lopatek- L posunuta kraniálně

•

elevace ramen

•

postavení ramen- L posunuto kraniálně

•

postavení HKK- mírná semiflexe bilat.

•

mírná kyfotizace Cp páteře

baze

horní části hrudní páteře

Stoj zboku:
•

mírná kyfotizace Lp páteře

•

oploštění

•

mírná kyfotizace Cp páteře

horní hrudní páteře
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•

dolní hrudní dýchání

•

prominence břišních svalů

•

mírná semiflexe v loketních kloubech

•

mírná protrakce v ramenních kloubech

•

předsun hlavy

Stoj zepředu:
•

PDK- ve vnitřní rotaci

•

pánev- cristy, spiny ve stejné výšce

•

prominence břišních svalů

•

dolní hrudní dýchání

•

levá prsní bradavka posunuta kraniálně

•

klavikuly symetrické

Vyš.chůze

(dle Jandy):

~

střední

o

pravidelný rytmus

•

střední

•

mírný souhyb horních končetin

•

chůze

baze

délka kroků

po patách a

špičkách nečiní

obtíže

Vyš.aktivní pohyblivosti (dle Lewita):

•
•

předklon:60°

•
•

úklon vpravo: 30°

•
•

rotace vpravo: 30°

záklon: 30°

úklon vlevo: 35°

rotace vlevo: 30°
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Vyš.dynamické (dle Lewita):
•

předklon

(rozvíjení páteře) - vL úseku se páteř nerozvíjí vůbec, v Th úseku
je rozvíjení mírně omezené

•

záklon - L páteř se nerozvíjí

•

lateroflexe - na obě strany se páteř rozvíjí ve všech segmentech, kromě L
úse~

který je mírně omezen

•

Thomayerova zkouška- O, dosáhne na zem špičkami prstů

•

Trendelenburgova zkouška - vlevo i vpravo negativní

•

zkouška dvou vah:
1.

L:52, P:45

2.

L:49, P:49

3.

L:45, P:52

4.

L:SO, P:47

Palpace (dle Lewita):
oboustranně

•

m.gluteus maximus - hypotonus

•

paravertebrální svaly Lp- hypertonus oboustranně

•

m.trapezius, pars inferior- hypotonus oboustranně

•

mm.rhomboidei + m.trapezius, pars medialis -mírní hypotonus oboustranně

•

m.trapezius, pars superior- hypertonus výraznější vpravo

•

m.rectus abdominis - hypotonus oboustranně

Vyš.svalové síly (dle Jandy):
Krk:
•

flexe: obloukovitá flexe:3
sunutím vpřed:3

•

extenze: 3

Trup:
e

flexe:3

•

flexe trupu s rotací: 3
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•

extenze: 5

Pánev:
•

elevace: 4

Lopatka:
•

addukce: 3

•

kaudální posunuti a addukce: L-2, P-2

•

elevace: 3

•

abdukce s rotací: 4

Kyčelní

•
•
•
•
•
•

kloub:
flexe: L-5, P-4
extenze: L-3, P-3
addukce: L-4, P-4
abdukce: L-4,P-3
zevní rotace: L-3, P-3
vnitřní

rotace: L-4, P-4

Vyš.pohybového stereotypu (dle Jandy):
Extenze v
•

kyčelním

kloubu:

pac. pohyb nezahajuje kontrakcí m.gluteus maximus, tak jak by měl být
stereotyp extenze v kyčelním kloubu zahájen. Na obou DK se nejdříve
zapojují ischiokrurální svaly a kontralaterální strana paravertebrálních svalů
Lp oblasti. A až pak dochází ke kontrakci m.gluteus maximus. A

zároveň

tim dochází k zapojení homolaterální strany paravertebrálních svalů Lp
oblasti. Poté je zahájen pohyb na kontralaterální a homolaterální
paravertebrálních svalů Th-L oblasti. Dopoušti se tedy chybného
stereotypu, zejména v počáteční fázi.
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straně

s

Flexe trupu:
•

pac. provede celou flexi trupu, ale pohyb se neděje plynule stejnoměrnou
rychlostí. Na počátku provede švih, kterým se nazvedne trup. Proto
provádíme pohyb movu. Provedení obloukovité flexe trupu dělá pacientovi
problém.

Břišní

svalstvo není schopno zvládnout pomalý pohyb v celém

rozsahu. Dochází k nazvednutí horní části trupu, bedra zůstávají na
podložce.

Abdukce v kloubu ramenním:
•

pac.při upažení zahajuje pohyb elevací ramenou. To

svědčí

o zvýšené

aktivitě

horních fixátorů lopatek. U správného stereotypu by nejdříve měly zahájit
pohyb m.deltoideus a m.supraspinatus, které pacient zapojuje až po horní
části

m.trapezius a m.levator scapulae. A až nakonec pohybu dochází

k zapojení dolních fixátorů lopatek.

Zkoušky hodnotící Qohyblivost Qáteře:

pacient

•
•
•

Schoberův přímak:
Stiborův přímak:

LS + 1Ocm kraniálně

LS až C7

Zkouška lateroflexe: pravá strana
levá stra

Thomayerův přímak.:

•

Ottův přímak: inklinační-

daktylion-podlaha

reklinační

3cm

4-Scm

7cm

lOcm

22cm
23cm

rozdíl

•

norma

Thl + 30cm kaudálně

- Thl + 30cm kaudálně

lem

Ocm

Ocm

Ocm

2,5cm

3,5cm

2cm

2,5cm

•

Čepojův přímak.: C7 + Sem kraniálně

2cm

3cm

e

Zkouška předklonu hlavy: brada- stemum

Ocm

Ocm

•

Forestierova fleche: hrbol kosti týlní - podložka

Ocm

Ocm
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Neurologické VYšetření (dle Amblera):
Čití:

a) povrchové
•

taktilní- BPN

tl

algické- BPN

b) hluboké
•

polohocit - BPN

•

pohybocit- BPN

Pohybová koordinace - taxe:
a) zkouška prst-nos= BPN
b) zkouška pata-koleno = BPN
c) diadochokineze = BPN

Vyš.horních končetin:
a) šlachookosticové reflexy
REFLEX

PRAVA

LEVA

Bicipitový

normoreflexie

normoreflexie

Brachioradiální

hyporeflexie

nonnoreflexie

Tricipitální

hyperreflexie

hyperreflexie

Flexory prstů

hyporeflexie

hyporeflexie

b) pyramidovéjevy paretické (zánikové)
NAZEV

PRAVA LEVA

Mingazzini

BPN

BPN

Rosecký

BPN

BPN

Divour

BPN

BPN

Barré

BPN

BPN

Fenomén retardace BPN

BPN
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c) pyramidové jevy spastické
NAZEV

PRAVA LEVA

Ho:ffi:nann BPN

BPN

Juster

BPN

BPN

Vyš.dolních končetin:
a) šlachookosticové reflexy
REFLEX

PRAVA

LEVA

Patelámí

hyperreflexie

hyperreflexie

Slachy Achillovy normoreflexie normoreflexie
Medioplantámí

normoreflexie normoreflexie

b) pyramidové jevy paretické (zánikové)
NAZEV
Mingazzini
Barré
Fenomén retardace

PRAVA
BPN
BPN
BPN

LEVA
BPN
BPN
BPN

c) pyramidové jevy spastické
NAZEV

PRAVA LEVA

Babinsky

BPN

BPN

Chaddock

BPN

BPN

Oppenheim BPN

BPN
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Závěr vyšetření:

Pacient přichází ve stabilním stavu, stále používá ortézu na oblast Th!L. Bolesti jsou
jen při vyšší zátěži. Celková pohyblivost není omezena Pravá dolní končetina je ve
vnitřní

rotaci. Pacient má mírnou kyfotizaci v Lp a Cp oblasti páteře. Horní hrudní páteř

je oploštěná. Bederní páteř se nerozvíjí při předklonu, záklonu a mírně při lateroflexe.
Hrudní páteř se nerozvíjí při předklonu. Dále je viditelná elevace ramenou a asymetrie
lopatek. Svalová síla je v oblasti trupu i kyčelního kloubu snížená, především jsou
oslabeny dolní stabilizátory lopatek. Paravertebrální svaly bederně se nachází
v hypertonu. Pac.má hypotonus m.gluteus maximus a rectus abdominis. Neurologické
vyšetření-

pyramidové jevy bez patologických nálezů. Na obou DKje zvýšený

patelámí reflex, ostatní v normálu. Na HKje bicipitový r.v normálu. Brachioradiální r.
na PHKje snížený, na LHK v normálu. R.tricipitální je na obou HK zvýšený.
prstů

na obou HKje snížený.
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R.flexorů

3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN
3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán

•

zmirnění

•

ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů

.,

ovlivnění

•

zvýšení svalové síly oslabených svalů

•

zvětšení

•

ovlivnění

•

korekce sedu, stoje, chůze

bolestí
a m.trapezius

hypotonických svalů- dosažení normotonu

rozsahu pohyblivosti bederní páteře
stability

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán:

•

pokračování

ve zvýšení svalové síly břišních, hýžďových a mezilopatkových

svalů

•

zvětšení

•

korekce sedu, stoje a chůze

•

dodržování správných stereotypů

rozsahu pohyblivosti bederní oblasti
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o

v

3.5 PRUBEH REHABILITACE
3.5.1 !.terapie -17.1.2007

Status presens:
pacient přichází ve stabilním stavu a s ortézou v oblasti beder, kterou nosí stále.
Na cvičení ji sundává.
cítí se dobře, při větší zátěži si stěžuje na bolest zad

Cíl terapie:
uvolnění měkkých tkání
zvětšení

v oblasti zad

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů

Provedená terapie:
-

kineziologický rozbor vstupní

-

měkké

techniky: protažení kůže, K.iblerova řasa v oblasti celých zad, posun
fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním, posun fascií
na zádech směrem kraniálním

- LTV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin:
-v lehu na břiše:
1. vzpažit, hlavu opřít o

čelo, střídavě

protáhnout nohu a ruku do kříže

2. paže ve svícnu, hlavu opřít o čelo. Zvednout paže, nádech, stáhnout lokty
podél

těla,

výdech, zpět do svícnu, nádech, položit, výdech

3. ruce v týl, hlavu opřít o čelo. Zvednout lokty, nádech, protáhnout do
vzpažení, výdech, zpět v týl, nádech a lokty položit na podložku, výdech,
uvolnit
4. nohy u sebe, ruce pod čelem, stahujeme půlky k

sobě

a přidáme břicho

- v lehu na zádech:
1. leh, pokrčit přednožmo (trup se stehny a stehna s bérci tvoří pravý úhel),
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míč

mezi koleny, připažit. S výdechem přitáhněte kolena silou břišního

svalstva k hrudníku, s nádechem uvolněte zpět
2. leh (míč mezi koleny), připažit. S výdechem stáhněte hýždě a zatlačit
koleny proti míči, výdrž 3-5s, s nádechem uvolnit

Autoterapie:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin- 2-3x denně po 10 opakování
-v lehu na břiše:
1. vzpažit, hlavu opřít o čelo,

střídavě

2. paže ve svícnu, hlavu opřít o

čelo.

protáhnout nohu a ruku do kříže

Zvednout paže, nádech, stáhnout lokty

podél těla, výdech, zpět do svícnu, nádech, položit, výdech.
3. nohy u sebe, ruce pod čelem, stahujeme půlky k

sobě

a přidáme břicho

Výsledek:
pacient uvádí pocit uvolnění měkkých tkání v oblasti zad
cviky v lehu na břiše nedělají pac.problémy, v lehu na zádech cviky na břišní
svaly činí obtíže. Při posílení břišních svalů pac.nedokáže nohy přitáhnout
k hrudníku, proto příští terapii zvolím jednodušší cvik a k tomuto cviku se
můžeme

vrátit v pozdější době, když bude pac.šikovný.

cítí se po terapii unaven

3.5.2 2.terapie- 19.1.2007
Status presens:
pac.přichází

ve stabilním stavu, cítí se dobře, doma si cvičil, nic ho nebolí

Cíl terapie:
uvolnění měkkých tkání

v oblasti zad

ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů
zvětšení

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů
korekce sedu, stoje, chůze
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Provedená terapie:
měkké

techniky: protaženi kůže, Kiblerova řasa v oblasti Th a Th/L, posun
fascií v lumbosak:rální oblasti směrem kaudálním, PIR Th a
Th/L erektorů

LTV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolnich končetin:
- v lehu na břiše:
1.- 4.cvik- viz 1.terapie
5.leh na břiše, nohy opřené o

špičky,

ruce pod čelem. Propneme kolena

(zvedneme je nad zem), stáhneme zadek a břicho
- v lehu na zádech:
1. leh, skrčit přednožmo, chodidla na zemi, bedra u země, paže podél těla.
Oblý předklon hlavy a postupně od hlavy směrem k pánvi odvíjet od země
trup. Pánev se nezvedá.
2.leh (míč mezi koleny), připažit. S výdechem stáhněte hýždě a zatlačit
koleny proti míči, výdrž 3-5s, s nádechem uvolnit
-

korekce sedu- model ozubených kol dle Brilggera
- vzpřímený hrudnik, pánev sklopená vpřed, harmonická Th-L lordóza,
protažená C páteř,

inklinačni

postaveni v hlavových kloubech, retropozice

pletence pažního, :fyziol.postaveni os dolnich končetin
-

korekce stoje, chůze

Autoterapie:
-

cviky na posíleni trupu a dolnich končetin - 2-3x denně po 10 opakováni
- v lehu na břiše:
- viz cvik 1,2,4,5 z dnešni terapie

-

korekce sedu

Výsledek:
pacient uvádí pocit uvolněni měkkých tkáni v oblasti zad
cvičil

doma bez obtíží
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3.5.3 3.terapie - 22.1.2007

Status presens:
pac.přicházi

ve stabilním stavu, ráno se necítil dobře, ale teď už je to lepši, záda

neboli

Cil terapie:
uvolněni měkkých tkáni

v oblasti zad

ovlivněni hypertonů paravertebrálnich svalů
zvětšeni

a m. trapezius

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšeni svalové sily oslabených svalů
korekce sedu

Provedená terapie:
měkké

techniky: Kiblerova řasa v oblasti celých zad, mičkováni v oblasti Th a L
oblasti, posun fascii v LS oblasti směrem kaudálnim, posun
fascii na zádech směrem kraniálnim, PIR m.trapezius

-

LTV individuální:
- cviky na posíleni trupu a dolních končetin:
- v lehu na břiše:
l.-5.cvik- viz 2.terapie
6. nácvik kaudálniho posunu lopatky
- v lehu na zádech:
1.- 2.cvik- viz 2.terapie

- korekce sedu dle Briiggera
-

cvičeni

s Thera - bandem v sedu na židli - posíleni mezilopatkových svalů

Autoterapie:
- cviky na posíleni trupu a dolních končetin - 3x denně po 1O opakováni
- v lehu na břiše:
1.- 5.cvik z dnešní terapie
- korekce sedu
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Výsledek:
-

pac. se po cvičení cítí dobře, ale trošku unavený

-

doma cvičí, neudává obtíže

-

pacientovi dělá problém kaudální posun lopatky, po navedení do správného
pohybu zvládá lépe

3.5.4 4.terapie - 24.1.2007

Status presens:
pac.přichází ve stabilním stavu, cítí se dobře
udává pocit zlepšení a

zmírnění

bolesti při

zátěží

Cíl terapie:
uvolnění měkkých tkání

v oblasti zad

ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů
zvětšení

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů
korekce sedu
využití therabandu k posílení mezilopatkových svalů

Provedená terapie:
měkké

techniky: protažení kůže a podkoží (řasa ve tvaru S a C), Kiblerova řasa
v oblasti Th a Th!L, míčkování v oblasti Th a L oblasti, PIR Th

a ThiL erektorů
-

L TV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin:
- v lehu na břiše:
1.- 6.cvik-viz 3.terapie
- v lehu na zádech:
1.- 2.cvik- viz 3.terapie
3. pravou rukou se drží lehátka, levou dlaň na pravé ucho. Nádech - zatlačit do
úklonu vpravo, výdrž 5s, výdech a uvolnit. Levá ruka pouze vede pohyb do
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úklonu.
-

korekce sedu dle Brtiggera

-

cvičení

s Thera - bandem v sedu na židli - posílení mezilopatkových svalů

Autoterapie:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin - 3x denně po 1O opakování
- v lehu na břiše:
1.-5.cvik- viz dnešní terapie
- korekce sedu

Výsledek:
-

pac.udává pocit uvolnění měkkých tkání v oblasti beder

-

cvičí

-

pac. se lepší v provedení cviků

doma, bez obtíží

- dokáže správně provést korekci svého sedu po upozornění

3.5.5 5.terapie- 29.1.2007

Status presens:
pac.minule nebyl, měl virózu, vynechal 2 dny cvičení
dnes se cítí v pořádku

Cíl terapie:
uvolnění měkkých tkání

v oblasti zad

ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů
zvětšení

a m.trapezius

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů
korekce sedu, stoje a chůze
využití therabandu k posílení mezilopatkových svalů
využití velkého míče k celkovému rozvoji pohyblivosti

Provedená terapie:
měkké

techniky: Kiblerova řasa v oblasti celých zad, posun fascií v
lumbosakrální oblasti směrem kaudálním, posun fascií na
zádech směrem kraniálním, PIR Th a Th/L

erektorů,

PIR m.trapezius
-

LTV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin
- cviky viz 4.terapie

-

korekce sedu dle Brílggera

-

cvičení

s Thera - bandem v sedu na židli - posílení mezilopatkových svalů

-

cvičení

na velkém míči:

- sed na míči:
1. sed vzpřímený - opřít bříška palců o zem- zvednout paty
-

opřít

paty - zvedat špičky

-

opřít bříška palců

o zem - kroužky v kotnících

- ohnout prsty, zvednout paty protlačit nárt před
-

střídavě

napnout nohu v koleni a přitáhnout špičku

směrem k hlavě

-

přenášet váhu těla
těla u

z jedné nohy na druhou, paže vedle

hýždí

2. sed vzpřímený - malé pohyby ve směru nahoru a dolů
3. sed vzpřímený - ruce v bok, pohybujeme pánví stranou střídavě vpravo a
vlevo. Hrudník, ramena i hlava stojí fixované na místě, pohyb pouze
v pánvi.
4. sed vzpřímený - pohybujeme pánví rytmicky vpřed (bedra jsou stáhnuta)
a vzad (bedra jsou vyhrbena)

5. sed vzpřímený- úklon hlavy s výdechem, předklon hlavy - opisovat
půlkruh

od ramene k rameni

6. sed vzpřímený -

střídavě

se předkláníme k

na střed
- korekce stoje a chůze
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oběma

dolním končetinám a

Autoterapie:
-

cviky na posílení trupu a dolních končetin - 3x denně po 1O opakování
- v lehu na břiše:
- cvik 1-6 z dnešní terapie

-

korekce sedu

Výsledek:
- pacient uvádí příjemný pocit z

cvičení

na balónu, prosí o celou cvičební jednotku

na balónu
- jediné, co pac.dělá problémy, je kaudální posun lopatky

3.5.6 6.terapie- 31.1.2007
Status presens:
- pac.přichází ve stabilním stavu a v dobré náladě

Cíl terapie:
uvolnění měkkých tkání

v oblasti zad

ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů

využití míče k celkovému rozvoji pohyblivosti a posílení oslabených sval.skupin

Provedená terapie:
měkké

techniky: protažení kůže a podkoží (řasa ve tvaru S a C), Kiblerova řasa
v oblasti Th a Th!L, míčkování v oblasti Th a L oblasti, PIR Th
a Th/L erektorů

-

LTV individuální:
- cvičení na velkém míči:
- sed na míči:
!.cvičíme půlkroužky

z jednoho ramene na druhé. Na jednom rameni

nádech, postupně se výdechem přejdeme na druhé rameno
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2.celými pažemi kroužíme, nejdtíve malé a postupně větší kroužky
3.úklony střídavě na jednu a druhou stranu (zatížíme více stehenní sval).
Horní končetiny v upažení ve výši ramen
4.pro posílení mezilopatkových svalů:stahujeme lopatky k

sobě

(k páteři) a

lokty směrem k tělu
5.jedna horní končetina se opírá o míč a druhá dlaní vzhůru v upažení se
protahuje co nejvíc do dálky
6.ruce v bok, pohybujeme pánví stranou s1řídavě vpravo a vlevo. Hrudník,
ramena i hlava stojí fixované na místě,pohyb pouze v pánvi
?.pohybujeme pánví rytmicky vpřed (bedra jsou stáhnuta) a vzad (bedra
jsou vyhrbena)
S. uvolnění bederní páteře:kroužíme pánví, vys1řídáme obě strany
9 .střídavě se předkláníme k
důraz

oběma

dolním končetinám a na střed a klademe

na postupné odvíjení páteře, které začíná od krku k

po obratli.

Při

bedrům

obratel

pohybu zpět do výchozí polohy naopak

1O.s1řídavě zvedáme pravou a levou dolní končetinu pokrčenou v koleni.
Koleno jde směrem vzhůru
ll.střídavě

natahujeme jednu dolní končetinu v koleni do maximálm'ho

natažení.
12.střídavě

Současně přitahujeme špičku

nohy směrem k

obličeji

se v základním sedu pohupujeme nahoru a dolů

- klek na kolenou:
l.koulením míče vpřed provedeme s výdechem rovný předklon (stehna
s bérci i s trupem svírají pravý úhel),

dlaně spočívají

shora na míči

2.pohybem míče před tělem vpravo a vlevo ukláníme trup (s výdechem).
V úklonu vždy chvíli setrváme.
3.HKK do "V"-stáhni hýždě, s výdechem protáhni páteř do záhlaví, ramena
stáhni dolů od uší
4.HKK se přidržují země- unožit DK pokrčenou do strany a

zpět

- v lehu na míči:
l.ze sedu pokrčmo suneme záda po míči až do lehu.
zpět pomalu

Při

pohybu na míči

spouštíme pánev na podložku. Posílení trupu a dolních

končetin.
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2.vzpor klečmo, míč pod břichem, provádíme střídavě vzpažení a zanožení
vlevo a vpravo. Posílení zádového a hýžďového svalstva. Nezakláníme
hlavu.
3.vychylujeme trup s dolními končetinami

střídavě

vlevo a

vpravo.Uvolnění páteře.

- stoj u míče:
l.HKK v upažení, jedna DK pokrčená na míči, kroužení míčem. Stabilizace
trupu a uvolnění kyčelního kloubu

Výsledek:
-

pac.se líbila cvičební jednotka, příjemně se uvolnil

3.5.7 7.terapie - 2.2.2007

Status presens:
pac. se cítí dobře, udává pocit zlepšení a zmírnění bolestí

Cíl terapie:
ovlivnění hypertonů
zvětšení

paravertebrálních svalů a m.trapezius

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů
senzomotorická stabilizace
korekce sedu, stoje, chůze
využití Thera - bandu k posílení mezilopatkových a hýžďových svalů

Provedená terapie:
měkké

techniky: Kiblerova řasa v oblasti celých zad, posun fascií v
lumbosakrální oblasti směrem kaudálním, posun fascií na
zádech směrem kraniálním, PIR m.trapezius

-

L TV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin:
- v lehu na břiše:
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1.- 6.- viz 5.terapie
- v lehu na zádech:
1.-3.- viz 5.terapie
-

korekce sedu dle Bruggera

-

cvičení

s Thera - bandem v sedu na židli - posílení mezilopatkových svalů
v lehu na břiše- posílení hýžd'ových svalů
chůze

-

korekce stoje a

-

senzomotorická stimulace - nácvik korigovaného stoje bez labilních ploch

Autoterapie:
-

cviky na posílení trupu a dolních končetin:
- v lehu na břiše:
1.- 6.cvik- viz předešlé terapie

-

korekce sedu, stoje a chůze

Výsledek:
-

pac.se objektivně lepší

- doma cvičí, nečiní obtíže
- po cvičení jednotce není už tolik unaven
- dokáže správnou korekce sedu i stoje, ale jen po upozornění

3.5.8 8.terapie - 5.2.2007

Status presens:
pac.se cítí

dobře

trochu pobolívají záda, hodně je namáhal

Cíl terapie:
ovlivnění hypertonů paravertebrálních svalů
zvětšení

rozsahu pohyblivosti bederní páteře

zvýšení svalové síly oslabených svalů
senzomotorická stabilizace
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senzomotorická stabilizace
korekce sedu, stoje
využití Them - bandu k posílení mezilopatkových a hýžďových svalů

Provedená terapie:
měkké

techniky: protažení kůže a podkoží (řasa ve tvaru S a C), míčkování
v oblasti Th a L oblasti, posun fascií v lumbosakrální oblasti
směrem

-

kaudálním, PIR Th a Th/L erektorů

LTV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin:
- v lehu na břiše:
I.-6.cvik-viz ?.terapie
- v lehu na zádech:
l.-3.cvik-viz ?.terapie

-

korekce sedu dle Briiggera

-

cvičení

s Thera - bandem v sedu na židli - posílení mezilopatkových svalů
v lehu na břiše - posílení hýžd'ových svalů

- korekce stoje
- senzomotorická stimulace -

cvičení

na labilní ploše

- korigovaný stoj na obou dolních končetinách

Výsledek:
pac.zvládá cviky bez obtíží
po minulém nácviku korigovaného stoje na zemi dnes zkoušíme stoj na labilní
ploše u žebřin.

Při

1.pokusu pac.ztrácí rovnováhu, při dalším opakování se lepší
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3.5.9 9.terapie- 7.2.2007
Status presens:
pac.se cítí dobře, v dobré náladě, těší se do práce

Cíl terapie:
zopakování průběhu terapie

Provedená terapie:
-

kineziologický rozbor výstupní

-

měkké

techniky: Kiblerova řasa na oblast celých zad, protažení kůže a podkoží
(řasa ve

tvaru S a C), míčkování v oblasti Th a L oblasti, PIR

m.trapezius, PIR Th a ThiL erektorů
-

LTV individuální:
- cviky na posílení trupu a dolních končetin
-

cvičení

s Thera - bandem

- senzomotorická stimulace
- korekce sedu, stoje a chůze

Výsledek:
pac.byl spokojen s RHB
udává zlepšení a zmírnění bolestí
poučen

o dlouhodobém plánu na zapracování svých problémů
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3.6 VYSTUPNI KINEZIOLOGICKE VYSETRENI
Vyš.aspekcí (dle Jandy):
Stoj zezadu:
@

střední

•

postavení pat - P pata - více oploštěná, váha na mediální hraně vpravo

•

Achillovy šlachy-symetrické

•

symetrie lýtek-levé více zbytnělé

e

podkolenní rýhy- symetrické

•

subgluteální rýha- L posunuta kraniálně

•

pánev- cristy, zadní spiny- ve stejné výšce

•

mírná kyfotizaci Lp páteře

•

hypertonus paravertebrálních svalů Lp oblasti oboustranně

a

thorakobrachiální trojúhelníky- vlevo větší

•

oploštění

•

asymetrie lopatek- L posunuta kraniálně

•

mírná elevace ramen

•

postavení ramen- symetrické

•

postavení HKK- mírná semiflexe bilat.

•

mírná kyfotizace Cp páteře

baze

horní části hrudní páteře

Stoj zboku:

•
•
~

•
•

kyfotizace Lp páteře
oploštění

horní hrudní páteře

mírná kyfotizace Cp páteře
dolní hrudní dýchání
prominence břišních svalů

ll>

mírná semiflexe v loketních kloubech

•
•

mírná protrakce v ramenních kloubech
mírný předsun hlavy
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Stoj zepředu:
•

pánev- cristy, spiny ve stejné výšce

•

prominence břišních svalů

•

dolní hrudní dýchání

•

prsní bradavky - symetrické

•

klavikuly symetrické

Vyš.chůze

(dle Jandy):

•

střední

•

pravidelný rytmus

•

střední

•

mírný souhyb horních končetin

•

chůze

baze

délka kroků

po špičkách, patách nečiní obtíže

Vyš.aktivní pohyblivosti (dle Lewita):

•

Předklon:

e

Záklon: 30°

•
•

Úklon vpravo: 35°

oll

Rotace vpravo:35°

e

Rotace vlevo: 35°

65°

Úklon vlevo: 35°

Vyš.dynamické (dle Lewita):
•

typ dýchání - dolní hrudní

•

předklon(rozvíjení páteře)

•

záklon: L páteř se mírně rozvijí

•

lateroflexe- na obě strany se páteř rozvíjí ve všech segmentech

•

Thomayerova zkouška- O, dosáhne na zem špičkami prstů

•

Trendelenburgova zkouška- vlevo negativní, vpravo se pac.neudrží ve stoji

- L úsek páteře se rozvíjí méně než Th a C úsek

na IDK dlouho kvůli dřívějším problémům s kolenem
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•

zkouška dvou vah:

1.

L:SO, P:47

2.

L:48, P:49

3.

L:49, P:48

4. L:47, P:SO

Palpace (dle Lewita):
•

m.gluteus maximus - normotonus oboustranně

•

paravertebrální svaly Lp--mírný hypertonus oboustranně

•

m.rectus abdominis - normotonus oboustranně

•

m.trapezius, pars superior- mírný hypertonus vpravo

•

mm.rhomboidei + m.trapezius, pars medialis - nonnotonus oboustranně

•

m. trapezius, pars inferior - mírný hypotonus oboustranně

Vyš.svalové síly (dle Jandy):

Krk:

•

flexe: obloukovitá flexe:3
sunutí vpřed:3

•

extenze: 3

•
•
•

flexe:4

Trup:

flexe trupů s rotací: 4
extenze: 5

Pánev:

•

elevace: 4

Lopatka:

•
•
•

kaudální posunutí a addukce: L-3, P-3

•

abdukce s rotací: 4

addukce: 4

elevace: 4
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Kyčelni

kloub:

•

flexe: L-5, P-4

•

extenze: L-4, P-4

•
•
•
•

addukce: L-4, P-4
abdukce: L-4,P-4
zevní rotace: L-3, P-4
vnitřní

rotace: L-4, P-4

Vyš.pohybového stereotypu (dle Jandy):
Extenze v kyčelním kloubu:
•

pac. zahajuje pohyb mírnou kontrakcí m.gluteus maximus spolu
s ischiokrurálními svaly
a kontralaterální stranou paravertebrálních svalů Lp. Dokáže m.gluteus
maximus zapojit
dříve

než na začátku terapie. Poté dochází k zapojení homolaterálni strany

paravertebrálních svalů Lp oblasti a pohybu v Th-L oblasti.

Flexe trupu:
•

pac. provádí plynulé provedení obloukovité flexe bez počátečního švihu.
Břišní

svalstvo už lépe zvládá pomalý pohyb. Dochází k nazvednutí trupu ve

skoro celém rozsahu.

Abdukce v ramenním kloubu:
•

tento stereotyp stále

svědčí

o lehce zvýšené aktivitě horních fixátorů. Pokud

pac.neupozorním, provádí pohyb přes elevaci ramen. Po opravě je
pac.schopen zvládnout tento pohyb bez elevace.
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Zkoušky hodnotící pohyblivost páteře:

pacient
L5 + 1Ocm kraniálně

•

Schoberův přímak:

•

Stiborův příznak:

•

Zkouška lateroflexe: pravá strana

•
•
•
•
•

L5 až C7

norma

3,5cm

4-5cm

7cm

lOcm

23cm

levá strana

23cm

rozdíl

Ocm

Ocm

Ocm

Ocm

Thomayerův přímak:

daktylion-podlaha

Ottův přímak: inklinační-

Thl + 30cm kaudálně

2,5cm

reklinační-

Thl + 30cm kaudálně

2cm

2,5cm

2,5cm

3cm

Zkouška předklonu hlavy: brada- stemum

Ocm

Ocm

Forestierova fleche: hrbol kosti týlní - podložka

Ocm

Ocm

Čepojův příznak: C7 + 8cm kraniálně

Neurologické vvšetření (dle Amblera):
Čití:

a) povrchové
•

taktilní- BPN

•

algické- BPN

b) hluboké
•

polohocit - BPN

•

pohybocit - BPN

Pohybová koordinace- taxe:
d) zkouška prst-nos = BPN
e) zkouška pata-koleno = BPN
f) diadochokineze = BPN
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3,5cm

Vyš.horních končetin:
d) šlachookosticové reflexy

REFLEX

PRAVÁ

LEVA

Bicipitový

normoreflexie

normoreflexie

Brachioradiální

hyporeflexie

normoreflexie

Tricipitální

hyperreflexie

hyperreflexie

Flexory prstů

hyporeflexie

hyporeflexie

e) pyramidové jevy paretické (zánikové)

NAZEV

PRAVÁ

LEVA

Mingazzini

BPN

BPN

Rosecký

BPN

BPN

Divour

BPN

BPN

Barré

BPN

BPN

Fenomén retardace

BPN

BPN

NAZEV

PRAVA

LEVA

Hoffinann

BPN

BPN

Juster

BPN

BPN

PRAVA

LEVA

Patelární

hyperreflexie

hyperreflexie

Slachy Achillovy

normoreflexie

normoreflexie

Medioplantární

normoreflexie

normoreflexie

f) pyramidové jevy spastické

Vyš.dolních končetin:
d) šlachookosticové reflexy
!REFLEX
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e) pyramidové jevy paretické (zánikové)
NAZEV
Mingazzini
Barré
Fenomén retardace

PRAVA
BPN
BPN
BPN

LEVA
BPN
BPN
BPN

f) pyramidové jevy spastické

IPRAVÁ

I LEVÁ

Babinskv

-.-..-.w

RPN

RPN
--.
.....

Chaddock

BPN

BPN

Oppenheim

BPN

BPN

,/
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3.7 ZBODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE
Pacient subjektivně udává zlepšení obtíží a zmírnění bolesti, cítí se lépe. Bederní páteř
se oproti začátku terapie začala více rozvíjet, zejména při předklonu a úklonu, lehce při
záklonu.

Při předklonu

se zlepšilo rozvíjení i Th páteře. Elevace ramen už není tolik

výrazná. Zlepšila se i svalová síla v oblasti trupu a dolních končetin. Zejména v oblasti
mezilopatkových, břišních a hýžd'ových svalech. O tom svědčí i dosažení normotonu
m.gluteus maximus a m.rectus abdominis. Paravertebrální svaly se nachází v mírném
hypertonu. Neurologické vyš.zůstává beze změn. Pac.poučen o dlouhodobém
rehabilitačním
měsíce,

plánu. Je si vědom, že k výrazným změnám nemůže dojít během 1

ale musí pokračovat sám a dodržovat správné stereotypy.
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4 ZAVER
Cílem této práce bylo seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou
zlomeniny bederm'ho obratle. V obecné části jsem se zabývala anatomickými a
biomechanickými poznatky o stavbě bederního obratle, svalech bederní páteře a
nervového zásobení.

Věnovala sem

se problematice zlomenin a to jak z hlediska

vzniku, příčin, druhy poranění a konečně také terapií. A také jsem k této problematice
zahrnula funkční změny (svalová dysbalance, pohybové stereotypy a reflexní změny)
jako důsledek této zlomeniny.
Během

9 terapeutických jednotek v období od 17.1.2007 do 7.2.2007 se podařilo

splnit krátkodobé cíle terapie, hlavně zmírnění bolestí, dosažení zvýšené svalové síly
v daných svalových skupinách a zmírnění hypertonu v oblasti bederních
paravertebrálních svalů.

Během

terapie jsem si vyzkoušela řadu fyzioterapeutických

metod. Pacient reagoval

kladně

a s jeho zájmem o zlepšení stavu jsme se dopracovali

k již zmiňovaným kladným výsledkům.
Díky této praxi jsem si také uvědomila, jak důležitý je vztah terapeuta s pacientem
(komunikace, empatie) a jak je důležitá motivace pacienta ke spolupráci, aby se
dostavily výsledky. Ale

samozřejmě je důležité

přistupovat tak k němu.
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brát každého pacienta individuálně a

"'
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5 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK
AA - alergická anamnéza
BPN - bez patologických nálezů
Cp - krční páteř
DK- dolní končetina
DKK - dolní končetiny
Dg. - diagnóza
Dx. - dextra, pravá strana
FA - farmakologická anamnéza

HAZ - hyperalgická zóna
HK - horní končetina
HKK - horní končetiny
Kp - kilopascal
Lp - bederní páteř
LS - lumbosakrální
LTV - léčebná tělesná výchova
m. - musculus
mm. - musculi

MT- měkké techniky
n. -nervus
Např. -například

nn. -nervt
NO - nynější onemocnění
OA - osobní anamnéza
Obj.- objektivně
PA - pracovní anamnéza
PDK - pravá dolní končetina
PIR - postizometrická relaxace
PNC- penicilin
Pvt - paravertebrální
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RA - rodinná anamnéza
R.- reflex

SA - sociální anamnéza
RHB - rehabilitace
RTG - rentgen
Subj.-

subjektivně

Th - hrudní páteř
ÚVN- Ústřední vojenská nemocnice

v.s. - velmi suspektní
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7 PŘÍLOHY
SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha 1: Bederní obratel (Čihák, 2001)
Příloha 2: Ligamenta páteře (Čihák, 2001)
Příloha

3: Lumbální plexus (Gross, 2005)

Příloha 4: Příčný řez

svaly zadnf části trupu (Grim, 2001)

Příloha 5: Fascia thoracolumbalis (Čihák, 2001)
Příloha 6: Pohyblivost bederních obratlů při

flexi (Véle, 1995)

Příloha

7: Pohyblivost bederních obratlů při rotacích (Véle,l995)

Příloha

8: Denisova teorie tří sloupců (Zeman, 2004)

Příloha 9:

Klínovitá kompresní zlomenina (Zeman, 2004)

Příloha

10: Stabilní tříštivá zlomenina (Zeman, 2004)

Příloha

ll: Chanceho zlomenina (Zeman, 2004)

Příloha

12: Nestabilní tříštivá zlomenina (Zeman, 2004)

Ph1oha 13: Flexně distrakční zlomenina (Zeman, 2004)
Příloha

14: Translační zlomenina-střižná (Zeman, 2004)

Příloha

15: Translační zlomenina-luxační (Zeman, 2004)

Příloha

16: Translační zlomenina-rotační tříštivá (Zeman, 2004)

Příloha

17: Sádrový korzet (Zeman, 2004)
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Příloha

1

-- 4
--- 5
6
2

7 ·-

8 -- - - --- ·- - --

__",

BEDERNÍ OBRATEL, typický tvar obratle L3, pohled zleva shora zezadu

1. corpus vertebrae, facies intervertebralis superior
2. arcus vertebrae
3. processus spinosus
4. processus costalis
5. processus rnamillaris
6. processus accesorius
7. processus articularis superior
8. processus articularis inferior
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Příloha

2

1

-----6

LIGAMENT A PÁTEŘE, v úseku hrudní páteře, pohled zprava zezadu

1. ligamentum longitudinale anterius
2. ligamentum longitudinale posterius
3. ligamenta interarcualia
4. ligamenta interspinalia

5. ligamenta intertransversaria
6. ligamenta supraspinalia
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Ph1oha3

Větve

Th 12

-

ventrální větve

-

dorzální větve
L1

L2

n. iliohypogastricus
(Th 12-L1)

.

L4

. ?:.: ~. - ~

n. cutanc:us femoris
Jateralis (L2-L3)
•i

n.&~~~~Jlis

....

..···
~

•

S. ::-

n. gc:nitofemoraÚ~ :\;;
(1.1 - L2)
·.,;

n. obturatorius

{1.2- IA)

LUMBÁLNÍ PLEXUS
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Příloha

4

4

3

5

6
7

9

10

8

PŘÍČNÝ ŘEZ SVALY ZADNÍ ČÁSTI TRUPU
l.mm.multifidi
2.m.longissimus dorsi
3. m.iliocostalis
4. fascia thoracolumbalis
5. m.latissimus dorsi
6. m.obliquus extemus abdominis
7. m.obliquus intemus abdominis
8. m.transversus abdominis
9. m.quadratus lumborum
1O. aponeurosis lumbalis
ll. m.psoas major
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2

l

Příloha

5

F ASCIA THORACOLUMBALIS, její dva listy a vztah ke

1. hluboký list oddělující epaxiální a hypaxiální svalstvo
2. povrchový list
3. postranní svaly stěny břišní
4. m.quadratus lumborum
5. m.latissimus dorsi
6. hluboké svalstvo zádové
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svalům

Příloha

6

věk

2-15

35-50

50-65

65-75

L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S1

8

6

10
13
17
24

8
9

4
5

2
5
3
7
7

8
8
8

12

8

POHYBLIVOST V BEDERNÍCH SEGMENTECH PŘI FLEXI
Pohyblivost je uvedena v úhlových stupních v závislosti na věku.

Příloha

7

věk

2-15

35-50

50-60

65-75

L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S1

12
12
16
15
7

5

8
8
8

6
7

4
7
6
5

8
7
1

2

o

POHYBLIVOST V BEDERNÍCH SEGMENTECH PŘI ROTACÍCH
Rozsah tohoto pohybu je závislý na věku a je měřená v úhlových stupních.
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Příloha

8

DENISOVA TEORIE TŘÍ SLOUPCŮ
p.s.- přední sloupec,
s.s.-

střední

sloupec,

z.s.-zadní sloupec

Pň1oha9

KLÍNOVIT Á KOMPRESNÍ
ZLOMENINA
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Příloha

10

STABILNÍ TŘÍŠTIVÁ ZLO:MENINA

Příloha

ll
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Příloha

12

NEST ABILNí TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA

Příloha

13

FLEXNĚ DISTRAKČNÍ ZLOMENINA
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Příloha

14

TRANSLAČNÍ ZLOMENINA- STŘIŽNÁ

Přfloha

15

TRANSLAČNÍ ZLOMENINA - LUXAČNÍ
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Příloha

16

TRANSLAČNÍ ZLOMENINA - ROTAČNÍ TŘÍŠTIVÁ

Přfloha

17

SÁDROVÝ KORZET
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