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Souhrn: 

název: úrazy Thl páteře bez míšních lézr 

název v cizím jazyce: The Fractures Thoraco-Lumbal Spine Without Medullar lnjuries 

vypracovala: Anna Filipová -

vedoucí práce: Mgr. Michaela Prokešová 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice úrazů páteře bez poškození míchy, 

zejména se zaměřuje na oblast thorakolumbálního přechodu. V úvodní teoretické 

části jsou popsány základní anatomické, kineziologické a biomechanické poznatky o 

bederní páteři, dále jsou rozebrány úrazy páteře obecně a následně v oblasti 

thorakolumbálního přechodu. 

Ve speciální části je podrobně zpracovaná kazuistika pacientky po operaci fraktury 

obratlového těla L 1. Tato kazuistika byla zpracována během odborné praxe 

v termínu 22.1.-16.2.2007 na Klinice Rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady v Praze. 

Klíčová slova: bakalářská práce, bederní páteř, zlomeniny 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou úrazů páteře bez 

poškození míchy v oblasti thorakolumbálního přechodu. Práce je rozdělena na dvě 

části -teoretickou a speciální. 

V teoretické části se zaměřuji na shrnutí anatomických, kineziologických a 

biomechanických poznatků o bederní páteři, klasifikaci úrazů páteře, léčbu jak 

konzervativní, tak i chirurgickou s následnou rehabilitační péči. 

Ve speciální části je zpracovaná kazuistika pacientky po operaci fraktury obratlového 

těla L 1 bez neurologického deficitu řešené transpedikulární stabilizací Th 12/L 1. 

Podklady pro tuto část práce jsem získala během 4-týdenní odborné praxe na Klinice 

Rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, která 

probíhala v termínu 22.1.-16.2.2007. 
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2. ČÁST OBECNÁ 

2.1 AXIÁLNf SYSTÉM (5) 

Vzhledem ke vzpřímenému držení těla ve stoji i při lokomoci je axiální systém hlavni 

pohybovou bází, od které se každý pohyb odvijí. Obecně lze konstatovat, že neni 

pohyb, který by neměl v axiálním systému odezvu, ale také neexistuje pohyb 

vlastního axiálního systému, který by se nepromítal do organismu. Proto je celý 

osový systém velmi zranitelný, ale i zraňovaný. 

Axiální systém se skládá z řady stavebních komponent, soustředěných kolem páteře, 

které mají nosnou, protektivní a hybnou funkci. Systém tvoři: osový skelet - páteř, 

spoje na páteři, svaly pohybující osovým skeletem, kosterní základ hrudníku i jeho 

spoje a dýchací svaly. 

V širším kontextu patři k axiálnímu systému i příslušná řídící komponenta, tj. ta část 

nervové soustavy, která zabezpečuje funkce systému, popřípadě je jeho činností 

přímo dotčena (např. výstupy míšních nervů aj.). 

Axiální systém je součástí posturálního systému, do něhož se zahrnuje i hybná část 

pánve a dolní končetiny. 

2.2. PÁTEŘ JAKO CELEK 

Páteř je osový orgán lokomočního aparátu lidského těla. Je opěrným orgánem pro 

vzpřímenou chůzi a současně chrání svým spinálním kanálem míchu a její kořeny. 

(12) 

Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment. Anatomicky se skládá ze 

sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové 

ploténky, krátkých páteřních vazů a ze svalů (5). 

Segmentální uspořádání páteře umožňuje výsledný značný pohybový rozsah, který 

se odehrává zejména na dolní krční páteři a v Thl přechodu. Dvojité esovité 

zakřiveni páteře v sagitální rovině, které je dáno krční a bederní lordózou a hrudní 

kyfózou, umožňuje určité "odpružení" páteře při doskocích. (12) 

Páteř má tři hlavní funkce: (1 O) 

• ochranu nervových struktur a funkci podpůrnou 

• pohybovou osu těla 

• účast na udržení rovnováhy těla 
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2.2.1. STAVBA PÁTEŘE 

2.2.1.1 Vertebrae - obratle (4) 

Obratlová těla jsou nosnými prvky páteře. Kompaktní část obratle přenáší 45-75% 

vertikálního zatížení působícího na obratel a spongiózní část nese zbývající zátěž. 

Mezi jednotlivými úseky páteře jsou z hlediska mechanické odolnosti obratlových těl 

velké rozdíly. Hlavní zatížení nesou masivní těla bederních obratlů a těla dolních 

hrudních obratlů. Obecně platí, že pevnost těla obratle na tlak působící v osovém 

směru je 5x až 7x větší než pevnost na tlak působící na obratel v bočním nebo 

předozadním směru. Nejzatíženějším segmentem páteře je L5/S1, kde se na malé 

styčné ploše koncentruje zatržení dané mj. hmotností celé horní poloviny těla. 

Každý obratel má trojí hlavní, odlišně fungující složky: tělo, oblouk a výběžky. 

1. Tělo obratle (corpus vertebrae), uložené vpředu, je část nosná. 

2. Meziobratlová destička (discus intervertebralis) je útvar z vazivové chrupavky. Má 

tvar a rozsah intervertebrálních ploch obratlových těl, s nimiž se spojuje. 

3. Oblouk obratle (arcus vertebrae) chrání míchu. Je zezadu připojen k obratlovému 

tělu. Složky oblouku a útvary jimi vymezené jsou:Pediculus arcus vertebrae, 

Lamina arcus vertebrae, Foramen vertebra/e, Canalis vertebralis, /ncisura 

vertebralis superior et inferior, Foramina intervertebralia. 

4. Výběžky (processus), jsou připojeny k oblouku a slouží pohyblivosti obratle. 

K výběžkům patří: Výběžky kloubní (processus articu/ares), Výběžky příčné 

(processus transversi), Výběžek trnový (processus spinosus). 

Výběžky jsou místa svalových úponů. Tahem svalů za příčné a trnové výběžky se 

obratle navzájem naklánějí a otáčejí. 

Obr. č.1: Stavba obratle ( 4) 
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2.2.1.2 Spojení na páteři (4) 

Těla obratlů jsou vzájemně spojena trojím způsobem: 

1. Synchondroses columnae vertebralis, chrupavčité spoje páteře mezi obratli, které 

mezi sousedními presakrálnimi obratli tvoří symphysis intervertebralis, obsahující 

chrupavčitý discus intervertebralis, meziobratlovou destičku; 

2. Syndesmoses columnae vertebra/is, vazivová spojení páteře, k nimž patří 

ligamenta, vazy; těla obratlů spojují dlouhé vazy páteře, oblouky a výběžky 

obratlů spojují krátké vazy páteře; 

3. Articulationes columnae vertebralis, meziobratlové klouby, mezi párovými 

kloubními výběžky obratlů 

1) Symphyses intervertebrales (4) 

Symphyses intervertebrales, chrupavčitá, vazivem doplněná spojeni mezi 

presakrálnimi obratli, mají za základ chrupavčité disci intervertebrales. Spojují 

terminální plochy sousedních obratlových těl, s nimiž se proto tvarově shodují. 

Destiček je celkem 23. Tloušťky disků přibývá kraniokaudálně. 

Každý discus intervertebralis má v okrajích při obratlech vrstvičky hyalinní chrupavky, 

srostlé s kostí obou těl obratlů. Vlastní disk vytváří chrupavka vazivová, která na 

obvodu disku přechází v husté fibrosní vazivo. Discus dělíme na prstenec z vazivové 

chrupavky a fibrozního vaziva při obvodu (anulus fibrosus) a vodnaté jádro (nucleus 

pulposus). 

2) Ligamenta páteře (4) 

Ligamenta páteře zahrnují dlouhé vazy, podélně poutající prakticky celou páteř a 

krátké vazy, spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů. 

Dlouhé vazy páteře v oblasti Thl přechodu 

K dlouhým vazům páteře patří: 

• Ligamentum /ongitudinale anterius, přední podélný vaz, spojuje obratlová těla po 

přední straně páteře od předního oblouku atlasu až na kost křížovou. Více lne 

k tělům obratlů než k meziobratlovým diskům. 

• Ligamentum /ongitudinale posterius, zadní podélný vaz, spojuje obratlová těla po 

jejich zadní ploše, tedy po přední stěně páteřního kanálu, od týlní kosti až na kost 

křížovou. Lne pevněji k meziobratlovým destičkách než k tělům obratlů. 
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Krátké vazy páteře v oblasti ThL přechodu 

• Ligamenta f/ava spojují oblouky obratlů. Jsou z elastického vaziva a jejich název 

proto odpovídá makroskopicky žlutému zbarvení. Doplňují páteřnf kanál a 

napínajf se při ohýbáni páteře. 

• Ligamenta intertransversaria spojují přičné výběžky. Nejsilnější jsou v bederním 

úseku páteře (mezi processus costarii). 

• Ligamenta interspinalia spojuji trnové výběžky. Jsou z nepružného, pevného 

vaziva. Omezují rozvíráni obratlových trnů při předklonu páteře. 

3) Articulationes columnae vertebralis (4) 

Klouby páteře jsou klouby mezi processus articulares sousedních obratlů. Kloubní 

plochy majf různý tvar, podle úseků páteře. Tvar kloubních ploch ve spojení 

s relativní výškou meziobratlové destičky určuje možnost, druh a rozsah pohybů 

v daném úseku páteře. 

Capsulae articulares meziobratlových kloubů jsou volné, nejvolnější v krčním úseku 

páteře, nejpevnější v části hrudní; vedle fibrosního kolagenního vaziva obsahuji i 

vazivo elastické. Mediálně se stýkají s liggamenta flava. 

2.2.1.3 Aktivní pohybové komponenty páteře -svaly 

Svaly pohybující páteří patří do anatomicky velmi rozdílných skupin. Páteři pohybují 

sice především zádové, břišní a krční svaly, ale na pohybu nebo fixaci páteře se 

může účastnit i bránice atd. (5) 

Na páteři rozdělujeme svaly podle jejich průběhu na: 

• Krátké intersegmentá/ní, které spojují jednotlivé segmenty páteře (obratle) mezi 

sebou navzájem a tvoří nejhlubší vrstvu uloženou přímo na tělech obratlů. Jsou 

silně promfseny vazivovými snopci. Při symetrické oboustranné kontrakci klopí 

obratle (tj. rotační pohyb v sagitálnf rovině kolem horizontální osy probíhající 

bočně obratlem), při asymetrické jednostranné kontrakci provádějí lateroflexi 

spojenou s mírnou rotací podél vertikálni osy, proti směru úklonu. (16) 

• Střední intrasektorové svaly tvoří silnější střední svalovou vrstvu delších svalů, 

která spojuje několik segmentů mezi sebou a vytváří větší funkčnf celek. Tyto 

svaly jsou silnější a delší nežli svaly hluboké a mají zřetelné fasciální obaly a tvoří 
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viditelná bříška. Obsahují méně vazivového stromatu nežli vrstva hluboká a mají 

vice fázický charakter. Vytvářejí poměrně složité funkční celky zajišťující změnu 

polohy sektorů a její dynamické udržování a dále návaznost segmentové funkce 

na funkci sektorovou a slouží k udržení tvaru a polohy jednotlivých sektorů páteře 

v průběhu jakéhokoli pohybu celého systému. (16) 

• Dlouhé intersektorové svaly tvoři silnou, dobře viditelnou a palpačně přístupnou 

vrstvu povrchových zádových svalů (m.errector trunci). Dlouhé svalové snopce 

propojují několik sektorů mezi sebou a integruji pohyb páteře jako celku. Musí 

vyvinout často značnou sílu, aby mohly účinně korigovat vzniklou nerovnováhu, 

která by mohla přivodit pád. Mají proto již silnou fázickou složku. Protože tyto 

svaly působí na rozsáhlé ploše, zasahují do svalových smyček, které zahrnují i 

svaly končetin. (16) 

2.2.2 POHYBLIVOST PÁTEŘE (4) 

Pohyblivost páteře v presakrální části je dána součty pohybů mezi jednotlivými 

obratli. Pohyby mezi obratli jsou umožněny stlačováním meziobratlových destiček 

kolem jejich vodnatého jádra a jsou usměrňovány meziobratlovými klouby. Rozsah 

pohyblivosti je přímo úměrný výšce meziobratlových destiček, a to výšce relativní, 

vztažené k ploše destičky. Rozsah pohyblivosti je též ovlivněn tvarem a sklonem 

kloubních ploch. 

Základní pohyby, které může páteř vykonávat jednotlivě i v kombinacích, jsou tyto: 

• anteflexe a retroflexe 

• lateroflexe 

• rotace 

• "pérovací pohyby", měnící zakřivení páteře 

Z postavení a tvaru kloubních ploch krční, hrudní a bederní páteře vyplývá, že 

jednotlivé oddíly se pohyblivostí liší. 
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2.3 HRUDNÍ PÁTEŘ (10) 

Hrudní páteř představuje nejdelší a zároveň nejméně pohyblivý úsek páteře. Hlavním 

důvodem je pevné spojení s hrudníkem. Meziobratlové klouby stojí téměř vertikálně. 

Jejich tvar by umožnil značnou rotaci okolo podélné osy páteře, tato rotace je ovšem 

omezena hlavně žebry. Předklon je omezen žebry a interspinálními vazy a záklon 

především uspořádáním kloubních výběžků a obratlových trnů, které při záklonu na 

sebe narážejí. Přes tato snížení pohyblivosti se rotace trupu uskutečňuje v hrudní 

oblasti, a to především v její dolní části- tam, kde jsou volná žebra. 

Z hlediska funkce a funkčních poruch je zvláště důležitý Thl přechod . Může to být 

proto, že se zde uskutečňuje změna od jednoho typu pohybu k druhému v rozmezí 

jediného obratle- Th12, jehož horní plocha a uspořádání horních kloubních výběžků 

odpovídá ostatní hrudní páteři, zatímco dolní plocha s kloubními výběžky odpovídá 

bederním obratlům. 

Podrobnější zpracování není předmětem této bakalářské práce. Odkazuji na 

obdornou literaturu. 

(viz napr. Dylevský, 1.: Funkční anatomie člověka, Grada 2000; Čihák, 1. : Anatomie I, Grada 2001) 

2.4 BEDERNÍ PÁTEŘ 

2.4.1 Bederní páteř obecně 

Bederní páteř je mechanicky nejvíce zatěžovaný úsek páteře. Mechanické zatížení 

bederní páteře směrem distálním roste a tomu odpovídají i tvary kostěných struktur. 

Markantní je lordotické prohnutí bederní páteře, které lze sledovat až asi do výše 

Th5. Tato část páteře má vztah k oblasti pánevní a k oblasti kyčelního kloubu. (16) 

Nedokonalá pohybová koordinace vznikající např. únavou, může značně zvětšit 

zátěž této oblasti a vést k jejímu přetížení, zejména je-li bederní lordóza snížena 

nebo vymizelá. Zátěž se přenáší úpony svalů a ligament na kostěné struktury a jimi 

na meziobratlové ploténky, které se mohou poškodit především v oblasti dolního 

sektoru bederní páteře. (16) 
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2.4.2 Anatomická specifika bederní páteře 

2.4.2.1 Vertebrae lumbales- obratle bederní (4) 

Vertebrae lumbales, obratle bederní, L 1 - L5, jsou ze všech obratlů největší. Tělo 

bederního obratle je vysoké, rozměrnějšf transverzálně. Terminální plochy mají 

ledvinový tvar. Tělo obratle L5 je vpředu vyšší než vzadu. Přechod L5 v kost křfžovou 

vytváří proto vpředu charakteristické zalomení, zvané promontorium. 

Oblouk bederních obratlů je mohutný, obkružuje trojúhelníkovité foramen vertebrale. 

Výběžky trnové mají tvar čtverhranných destiček, ze stran oploštělých. Processus 

costa/es, štíhlé a poměrně dlouhé výběžky, jsou původem rudimentální žebra a u 

bederních obratlů zastupují příčné výběžky. Processus articu/ares, kloubní výběžky, 

jsou vysoké. Silněji zakřivené kloubní plošky stojí vertikálně, plošky pravé a levé 

strany divergují dozadu, individuálně různě odkloněny od frontální roviny; někdy se 

jejich postavení blfží až rovině sagitální. 

2.4.2.2 Svaly v oblasti bederní páteře (16) 

Svaly v oblasti bederní páteře lze rozdělit na tři vrstvy (viz výše). K nim je nutno 

funkčně přičíst ještě svaly laterálnf a břišní. 

Laterální skupinu představuje m. quadratus lumborum, který provádí krom deprese 

žeber při exspiraci ještě lateroflexi a je podporován v této činnosti šikmými břišními 

svaly, a dále m. iliopsoas, který je primárním flexorem kyčle a silně ovlivňuje funkci 

bederní páteře, akcentuje její lordózu. Při jednostranné kontrakci působí ipsilaterálně 

lateroflexi s kontralaterální rotací trupu. Při oboustranné činnosti flektuje páteř proti 

pánvi. Ve stoje je trvale aktivní a má proto tendenci k retrakci. 

Ventrální skupinu tvoří břišní svaly, které kromě dýchací funkce vytvářejí svojí 

společnou aktivitou z thorakoabdominální dutiny uzavřený prostor. Tento prostor 

působí jako pevný oporný sloupec přiléhající paralelně k páteři. 

Mezi funkcí břišních svalů a m. iliopsoas existuje určitý stav dynamické rovnováhy, 

jehož porušenfm se mění postavení pánve a tím i velikost bederní lordózy. 
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2.4.2.3 Spinální nervy bederní páteře (16) 

Spinální nervy vystupující z foramina intervertebralia vytvářejí podobně jako v oblasti 

krční páteře komplikované pleteně, ze kterých jsou inervovány svaly pánevní a svaly 

dolních končetin. Jedná se o pleteň lumbální, která vzniká spojením kořenů L 1-L3 a 

částí sousedních kořenů Th12 a L4 a pleteň sakrální, která vzniká spojením kořenů 

L4-S4. 

Podrobnější zpracování není cílem této práce. Odkazuji na odbornou literaturu. 

(viz např. Ambler, Z.: Neurologie pro studenty lékařské fakulty, Karolinum, Praha 2002; Dylevský, 1.: 

Funkčnl anatomie člověka, Grada 2000; Čihák, R.: Anatomie 3, Grada 2001) 

2.4.3 Pohyblivost bederní páteře 

1} Anteflexe a retroflexe: V bederním úseku je záklon okolo 90°, předklon kolem 23° 

dle Čiháka, 25-30° dle Dylevského. Kloubní plošky po sobě při záklonech nejprve 

klouzají, pak pevně nalehnou, čímž pohyb skončí; také trny ukončí záklon teprve 

tehdy, když navzájem narazí. Předklon zastavují silná liggamenta interspinalia. 

2) Lateroflexe: asi 35° na každou stranu dle Čiháka, 25-30° dle Dylevského. 

3) Rotace: Rotace obratlů je postupná a přenáší se vždy na dalšl, nižší obratel. 

V bederní páteři kloubní plošky rotaci téměř vylučují, protože plošky pravé a levé 

strany zpravidla nejsou součástí společné rotační plochy; rotace je tedy možná 

jen do 5-10° na každou stranu. Tzv. rotace trnů bederních obratlů, kterou 

můžeme pozorovat při úklonech, není výsledkem pohybu v meziobratlových 

kloubech, ale je důsledkem nestejné výchylky zadní a přední části obratle. Trn 

bederního obratle se vždy vychyluje na stranu úklonu. (5) 
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2.5 ÚRAZYThl PŘECHODU A BEDERNI PÁTEŘE 

Lze říci, že úrazů páteře přibývá. Většinou k nim dochází při dopravních nehodách, 

při pádech z výšky, při skocích do mělké vody a nově též při nehodách řiditelných 

padáků a ultralehkých letadel. Vzhledem k tomu, že většinou přechází tělo při pádu 

do předklonu, bývá značná část těchto zranění flekčního charakteru (12,15). 

Podle ročenek WHO tvoří poranění páteře za posledních 1 O let cca 4-5% všech 

úrazů, přičemž poranění míchy či nervových kořenů se vyskytuje u 32% poranění 

páteře. Přibližně 75% zlomenin páteře je lokalizovaných v hrudní a bederní části. 

Nejpočetněji jsou zastoupené zlomeniny v lumbální oblasti, až 50%, nejčastěji L 1, až 

nad 30% pacientů. (11) 

Při úrazech páteře je třeba rozhodnout, zda poranění je stabilní nebo nestabilni a zda 

je přítomna neurologická symptomatologie. Od toho se odvíjí koncepce léčení i celý 

další osud raněného. (12) 

Poranění páteře je jen zřídka způsobeno přímým mechanismem: např. střelným a 

bodným poraněním nebo pádem těžkého předmětu s následným izolovaným 

poškozením zadních kostních struktur. Ve většině případů se uplatňuje nepřímé 

působeni sil na jednotlivé pohybové segmenty. (12) 

Thorakolumbální úsek páteře je dělen do 3 základních částí dle anatomie a 

biomechaniky. Jednak je to úsek hrudní páteře, kam patří obratle Th1-10, dále 

thorakolumbální přechod (obratle Th11-L 1) a úsek bederní páteře s obratli L2-5. (9) 

• Hrudni část páteře je zpevněna hrudním košem, takže zlomeniny jsou zde 

většinou stabilní, pokud nejsou poraněna žebra. Anatomicky nevýhodný je úzký 

páteřní kanál, takže dochází k značným neurologickým komplikacím při 

nestabilních zlomeninách mnohem častěji, než u shodné zlomeniny bederní 

páteře. (9) 

• Pro thorakolumbální přechod je typická značná pohyblivost úseku vzhledem 

k přechodu hrudní kyfózy do bederní lordózy, dochází zde ke změně orientace 

faset z frontální do sagitální roviny, zvyšují se intervertebrální disky. (9) 

Hrudní segmenty dovolují rotaci, zatímco lumbální segmenty rotaci prakticky 

neumožňují. To znamená, že Thl přechod je třeba považovat za skutečný 

přechod, který je vystaven významným rotačnim stresům, což mimo jiné také 

vysvětluje časté fraktury páteře v této lokalizaci. (7) 
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• Bederní úsek páteře je opět stabilnější vzhledem k velikosti obratlových těl, 

okolnímu svalovému korzetu a lordóze, která staví těla před linii zakřivení. (9) 

Mechanismy vedoucí k poranění thorakolumbální páteře jsou axiální, rotační a 

střižně násilí. (9) 

2.5.1 Definice stability páteře 

Vlastní stabilita páteře je ovlivněna mnoha faktory. Celková stabilita zahrnuje pasivní 

stabilitu, na níž se účastní kostěný a vazivový aparát a aktivní stabilizaci, což je 

dynamický proces daný svalovou ke-kontrakcí. Pro dynamickou stabilizaci segmentu, 

jako pro každý motorický program, je nutná odpovídající kvalita řízení (CNS). (13,14) 

To je v souladu s pojetím, které zmiňuje Panjabi. Stabilizační systém páteře je tvořen 

třemi subsystémy. Pasivním (obratle, obratlové disky, ligamenta), aktivním (svaly 

s přímým vlivem na páteř) a neurálním subsystémem, který ovlivňuje stabilitu páteře 

prostřednictvím aference z receptorů a následného řízení aktivní složky. Dysfunkcí 

složky jednoho z nich může dojít k okamžité kompenzaci - normalizaci funkce; 

k dlouhodobému adaptačnímu procesu jednoho nebo více subsystémů -

s normalizací funkce, ale se změnou stabilizačního systému; k postižení jedné nebo 

více složek některého ze systémů - s celkovou dysfunkcí, která vede např. 

k bolestivému syndromu bederní páteře. (2,13, 14) 

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 (akutnf úrazová instabilita, 

chronická instabilita, degenerativní instabilita). (12) 

Pro klinickou praxi při hodnocení rtg snímku se zdá výhodná definice akutní 

instability dle Kaufera (1975). Za nestabilitu pokládá stav, kdy je bezprostředně 

ohrožena mícha dislokací fragmentu do páteřního kanálu, nadměrným vychýlením 

osy nebo transverzálním posunem obratlových těl. (12) 

2.5.2 Členění poranění páteře 

Poranění páteře dělíme do dvou skupin: (18) 

• poranění páteře bez poškození míchy 

• poranění páteře s poškozením míchy 
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Podle působících sil rozlišujeme poranění páteře: (12) 

• vertikálně- kompresní 

• flekčně - extenční 

• rotační 

Podle patologicko-anatomického obrazu zranění vznikaji poranění: (12) 

• diskoligamentózní 

• kostní 

• kombinovaná 

Základní typy zlomenin páteře: (9) 

• Kompresivní zlomenina 

Je nejčastějším typem poranění, dochází ke snížení obratlového těla, v naprosté 

většině případů je stabilní. Léčení je konzervativní trojbodovou ortezou nebo funkční 

léčbou bez fixace. Operujeme při kompresi větší než 50% a úhlové deformitě 20°. 

• 8urst zlomenina 

Neboli tříštivá zlomenina je charakterizována rozšířením obratlového těla do stran a 

snížením těla s prominenci kostního fragmentu do páteřního kanálu. Dochází 

k akutní míšní kompresi a rovněž ke kompresi cévního zásobení s následnou míšní 

ischémií (1 ). Dle intenzity poranění zadního sloupce je lze zařadit do všech typů -A, 

8, C (viz. níže). Léčení závisí na stabilitě a kyfotizaci sloupce, ale lze obecně říci, že 

naprostá většina těchto zlomenin je indikována k operační léčbě. 

• Pincer zlomenina 

Neboli klešťová, typickým znakem je rozštěpení obratlového těla ve frontálni rovině 

tak, že obě sousední ploténky spolu komunikují. I při nepoškození zadních struktur je 

tato zlomenina označována jako nestabilní, protože tělo se bez operace zhojí 

pakloubem a dochází k sekundární kyfotizaci. Léčení je tedy vždy operační. 

• Flekčně-distrakčni zlomenina 

Typické zlomeniny 8 typu, přední sloupec poraněn flexi, zadní distrakci, bývají 

značně nestabilní a léčí se operačně. 

• Luxační zlomenina 

Luxační fraktury obratlů nejsou příliš časté. Dochází při nich však k posunu těla 

horního obratle přes tělo dolního obratle a tím k poranění míchy. Jsou tedy nestabilní 

a spojeny s nervovou lézí. 
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2.5.3 Klasifikace poranění páteře 

V roce 1983 zavedl McAfee a spol. tzv. třísloupcovou klasifikaci páteřních poraněni. 

Přednf sloupec byl dán % těla s příslušnou částí ploténky a předním podélným 

vazem. Střední sloupec tvořila zadní "X těla a ploténky, zadní podélný vaz spolu 

s bazí pediklů. Zadní sloupec představoval oblouk, meziobratlové klouby a spinální 

výběžek se zadními ligamentózními strukturami. Při posuzování rtg snímků se kladl 

důraz především na střední sloupec, protože je pro posouzení stability důležitý. Tato 

klasifikace se v klinické praxi celkem osvědčila. (12) 

V roce 1993 byla zavedena nová klasifikace vypracovaná skupinou Aebi, Nazarian, 

Magerl a spol. Tato klasifikace je v souladu s tříděním dle AO (systém A/8/C se třemi 

podskupinami). Klasifikace je velmi podrobná, umožňuje vědecko-výzkumné 

vyhodnocení jednotlivých typů poranění od jednoduchých po nejsložitější. Izolovaná 

poranění trnových a příčných výběžků se nehodnotí. Páteř se člení jen na přední a 

zadní elementy (sloupce). Přední sloupec zahrnuje přední podélný vaz, obratlové 

tělo, ploténky a jako zadní sloupec označujeme zadní podélný vaz, páteřní kanál, 

pedikly, transverezálnf a spinozní výběžky a zejména vazy (interspinozní a 

supraspinozní). Pro stabilitu zlomeniny je rozhodující zadní sloupec (9, 12). 

Klasifikace je přizpůsobena zvlášť pro traumata krční páteře (horní-dolní úsek) a pro 

traumata hrudní a bederní páteře (viz tabulka č.1 ). 

Tabulka č.1: Klasifikace poranění hrud nf a bedernf páteře (12) 

A Komprese těla 
Al impakce bez účastí plotének 

A2 štěpné zlomeniny A2.1 sagitální lom 
A2.2 koronální lom 
A2.3 "klešťovité" 

A3 tříštivé zlomeniny A3.1 horní část Gedna ploténka) 
A3.2 tříštivé štěpné (v CT horní část tříštivě, dolní část štěpně) 

A3 .3 celý obratel - obě ploténky 

B Distrakční poraněni obou sloupcii 

B 1 "flekčně-distrakční" B 1.1 transverzální disrupce ploténky ligamentózní distrakce vzadu 
B 1.2 zadní distrakce - kombinovaná s kompresí obratle (typ A) 

B2 "flekčně distrakční" B2.1 transverzální kostní poranění kostní obou sloupců "seat belt" 
B2.2 vpředu transverzální disrupce ploténky 
B2.3 kombinace - vpředu s tříštivou zlomeninou 

B3 přední disrupce přes ploténku, B3 .1 hyperextenze, subluxace 
hyperextenční střih 

B3.2 hyperextenze, spondylolýza 

B3 .3 zadní luxace 

C Rotační poraněni obou sloupců 
Cl rotační poranění obou sloupců, přičemž přední sloup je komprimován (typ A) 
C2 rotační poranění obou sloupců flekčně-distrakční (typ B) 

C3 rotačně translační střih 
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2.4.4 Diagnostika poranění páteře z hlediska lékaře 

Rozpoznání poranění páteře vychází z anamnézy, klinického vyšetření a pomocných 

zobrazovacích metod {12). 

2.5.4.1 Anamnéza ( 12) 

Analýza úrazového děje je cenným vodítkem. Zjišťujeme orientačně údaje o 

lokalizaci bolesti a její případné iradiaci. Při zlomeninách Thl páteře typu "A" může 

být pacient zpočátku někdy i schopen chůze! Ptáme se po paresteziích a omezení 

aktivní motoriky končetin nebo po ztrátě cítivosti. 

2.5.4.2 Klinické vyšetření {12) 

Pohledem pátráme po známkách zhmoždění, podkožních sufuzích, ohraničeném 

otoku. Vyšetřujeme jen palpačně a poklepem na spinální výběžky. Posuzujeme 

bolestivost, vzájemnou vzdálenost a plynulost křivky spinálních výběžků. U štíhlých 

pacientů můžeme někdy nalézt schodovitou deformaci nebo poruchu osy. Významný 

je stav paravertebrálních svalů. 

V akutní fázi po zranění nevyšetřujeme pohyblivost páteře pro riziko iatrogenní 

traumatizace míchy. Lokální bolestivost je vhodné označit paravertebrálně kovovou 

značkou pro snažší hodnocení rtg snímků. 

Pozorně sledujeme neurologickou symptomatologii. Orientačně vyšetřujeme 

motoriku a cítivost končetin, při podezření na míšní lézi ihned žádáme konziliární 

podrobné neurologické vyšetření. 

Detailní zpracování problematiky míšních lézí není předmětem této bakalářské 

práce. Odkazuji na odbornou literaturu k danému tématu. 

(viz např. Ambler, Z.: Neurologie pro studenty lékarské fakulty, Karolinum 2002; Pokorný, V.: 

Traumatologie, Triton 2002) 
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2.5.4.3 Pomocné vyšetřovací postupy (3) 

• Rentgenové vyšetření 

• Počítačová tomografie (CT) 

• Magnetická rezonance (MRl) 

• Perimyelografie 

• Elektrofyziologické vyšetření - evokované potenciály 

Je-li prokázáno poranění, vždy doporučujeme vyšetřit celou páteř. Možnost 

dvouetážového poranění činí až 15%. (19) 

Detailní zpracování problematiky pomocných vyšetřovacích metod neni předmětem 

této bakalářské práce. Odkazuji na odbornou literaturu k danému tématu. 

(viz napr.: Pokorný, V.: Traumatologie, Triron 2002; Vyhnánek, F. : Chirurgie 1, Informatorium 1997) 

2.5.5 Diagnostika poranění páteře z pohledu fyzioterapeuta 

Fyzioterapeut používá diagnostiku ke stanovení cílů terapie a sestavení 

terapeutického plánu. Obdobně jako lékař, využívá fyzioterapeut anamnestických 

údajů a fyzikálního (klinického) vyšetření. 

Anamnestická data poskytují přehled o vzniku motorické poruchy a slouží k orientaci 

fyzikálního vyšetřování, které rozšiřuje a upřesňuje anamnestické údaje. Fyzikální 

vyšetřeni motoriky má dva aspekty: vyšetření přehledné (celkové) a vyšetření 

oblastní (regionální) a místní (topické). Nejprve je nutno získat přehledná data o 

současném stavu pacienta, než přistoupíme k místnímu vyšetření v mfstě udávaných 

potíží. (17) 

2.5.6 Terapie po úrazech páteře z hlediska lékaře 

Léčeni poraněné páteře a michy se v posledních 20-ti letech jednoznačně přiklání 

k postupům operačním. Konzervativně lze postupovat pouze u stabilních typů 

zlomenin bez neurologické symptomatologie. Všechna závažnějši poranění páteře 

se operují. (12) 

Cílem radikálního postupu je (9): 

1) Zabráněni rozvoje neurologického postižení akutně i v dlouhodobém horizontu, 

eventuálně zlepšení již stávajícího nervového deficitu. 

2) Stabilizace páteře a zamezení vývoje poúrazové deformity páteřního sloupce. 

3) Umožnění časné mobilizace. 
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2.5.6.1 Konzervativní léčba zlomených obratlů 

Princip léčby je stejný jako u všech zlomenin: repozice, retence po celou dobu hojení 

(6 -16 týdnů) a rehabilitace. Indikacemi jsou stabilní zlomeniny s nevelkou dislokací, 

bez neurologické symptomatologie a zlomeniny, u nichž je operace ze závažných 

důvodů kontraindikována. (12) 

Konzervativní postup má dvě alternativy: funkční léčení dle Magnuse nebo klasický 

koncept sádrového korzetu dleL. Bohlera. (12) 

• Princip funkčnf léčby klidem na lůžku (Magnus): Dovoluje otáčení těla na rovné 

podložce po dobu 6-12 týdnů. Rehabilitace spočívá v aktivní podpoře lordotizace 

thorakolumbálního přechodu. Důležité je soustavné posilování zádového svalstva 

cvičením na břiše. Pozice v polosedě nebo v sedě je absolutně nepřípustná. 

Pasivně lze lordotizaci pojistit tzv. "sádrovým lůžkem" (modelovaná dorzální 

sádrová dlaha). (12) 

• Znehybnění v sádrovém korzetu (L.Bohler): Repozice kyfotického 

thorakolumbálnfho přechodu ve ventrálnim nebo dorzálním průvěsu. Pacient má 

být prověšen 20-30 minut, aby došlo k uvolněni paravertebrálních svalů a byla tak 

umožněna korekce postavení poraněného segmentu. Sádrový korzet se opírá ve 

třech místech: o sternum a symfýzu vpředu a bederní lordózu vzadu. llické spiny 

se podkládají 3 cm vysokým molitanem. Pro volné břišní dýchání je nutno vpředu 

v oblasti pupku a epigastria vyřezat v sádře otvor. Po vyschnutí sádry je možno 

pacienta vertikalizovat a začít ihned s izometrickým cvičenfm zádového svalstva. 

Doporučujeme chůzi odlehčit o berlích. Sádrový korzet s sebou nese dyskomfort 

a hygienické problémy. Průběžně se musí kontrolovat, zda není poškozen a 

netlačí, dále je nutná kontrola postaveni páteře a dodržování rehabilitačního 

režimu. Nutno počítat s tím, že nastane určitá ztráta korekce poúrazové kyfózy. 

(12, 20) 

Sádru lze dnes nahradit plastem, který je lehčí, ale dražší. Snímací tříbodové korzety 

a ortézy poskytují lepší komfort pacientovi, avšak v akutní fázi léčení nedostatečný 

klid zlomenině. Jsou indikovány v období doléčování. 
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2.5.6.2 Operační léčba -stabilizace Thl páteře 

Operační léčba je indikována u nestabilních zlomenin typu B a C, u poranění A typu 

pouze u velkých kompresí, burst a pincer zlomenin. Neurologický deficit je prakticky 

vždy indikací k operaci. (9) 

Přístup operační léčby může být přední, tzv. ALIF (anterior lumbar interbody fusion) 

nebo zadní, tzv. PLIF (posterior lumbar interbody fusion). (8) 

a) zadní přístup (12) 

• Transpedikuláml stabilizace a zadnl spondylodéza: 

Hrudní a bederní obratle jsou u instabilních poranění stabilizovány pod kontrolou rtg 

zesilovače na rtg transparentním operačním stole transpedikulární cestou. Úhly 

zavedení šroubů odpovídají anatomii hrudních a bederních obratlů. Byly vyvinuty tzv. 

vnitřní fixatéry na páteř (Universa! Spine System, Socon, Kluger aj.). 

Pedikulární šrouby jsou spojeny upínacími elementy na podélné nosiče (tyče, dlahy). 

Různými pomocnými nástroji lze po montáži implantátu poraněný páteřní úsek 

reponovat, a to ve všech třech možných pohybových směrech (distrakce -

komprese, extenze - flexe, rotace). Po dotažení spojovacích elementů zajistí tyto 

fixatéry dostatečnou "úhlovou stabilitu" systému během doby kostního hojení 

předního sloupce. Většina těchto vnitřních fixatérů má možnost zvýšení 

biomechanické pevnosti přidáním příčného stabilizátoru. To je důležité u rotačně 

instabilních poranění. 

Instrumentují se zpravidla pedikly zdravého obratle nad a pod zraněným obratlem. 

Jsou-li pedikly zraněného obratle intaktní a je-li dolní část tohoto obratle nezměněna, 

lze instrumentovat "monosegmentálně". Takto provedená zadní stabilizace může být 

doplněna přiložením spongiózy do oblasti spongiotizovaného oblouku a 

intervertebrálnfch kloubů -zadní spondylodézou. 

• lntrakorporální spongiop/astika: 

Transpedikulární cestou lze poraněný obratel napřímit (reponovat) elevací 

imprimované horní krycí desky obratle. Vzniklý defekt lze vyplnit spongiózou nebo 

biokeramickým materiálem. 

• lnterkorporální (intersomatická) fúze: 

Pro stabilní hojení poraněného segmentu bez ztráty korekce je podmínkou 

intersegmentální kostní hojení (přední spondylodéza). Odstranění ploténky a 

rozrušení chrupavčitých krycích ploch lze rovněž pod kontrolou rtg zesilovače 
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provádět transpedikulárně. Využívá se při tom poškozená horní krycí plocha 

poraněného obratle. 

b) přední přístup 

Pro ošetření thorakolumbálního přechodu a bederní páteře lze volit retroperitoneální 

přístup z lumbotomie (většinou levostranné) nebo z řezu pararektálního (12). 

Vlastní výkon na páteři odvisí od rozsahu poranění (klasifikace). Týká se vesměs 

odstranění jedné ploténky a tříštivé zóny jednoho obratle nebo úplné korpektomie 

s odstraněním obou sousedních plotének. Defekt se nahradí autologním nebo 

alogenním štěpem. Lze použít resekované žebro získané při lumbotomii, štěp 

z tkáňové banky nebo heterogenní náhradní implantáty. Stabilizace se týká obvykle 

jednoho nebo dvou segmentů. Používané kovové implantáty mají obdobně 

mechanické vlastnosti a zajišťují operovanému úseku stabilitu ve všech rovinách. 

Je-li přední výkon doplňujícím k předtím provedenému výkonu transpedikulárnímu, 

stačí jednodušší, biomechanicky méně stabilní, ale levnější systém (šrouby - tyč, 

šrouby- dlaha). (12) 

Po operaci i konzervativním způsobu léčby vždy následuje rehabilitace. Celková 

doba léčení včetně rehabilitace u poranění páteře se pohybuje v rozmezí 4-12 

měsíců. Těžké zlomeniny s neurologickým postižením velmi často vedou k trvalé 

invaliditě. (9) 
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2.5.7 Terapie po úrazech páteře z hlediska fyzioterapeuta 

a) Rehabilitace po poranění páteře bez poškození míchy 

• Během konzervativního léčení 

Při jakémkoliv konzervativním léčebném postupu je třeba vždy začít s rehabilitací 

hned po úraze (12). Zaměřujeme se na aktivaci HSS, izometrické cvičení zádového 

svalstva, posílení zádových a pánevních svalů a cvičení dolních i horních končetin. 

Konzervativní léčba využívá prostý leh na pevném lůžku v hyperextenzi. Je dovoleno 

přetáčení na bok, ale pacient nesmí vstávat ani sedat. V některých případech se 

používá sádrové lůžko. V rámci L TV prvních 14 dnů je povolena jen dechová 

gymnastika statická, dynamická se zapojením periferních kloubů, izometrické 

kontrakce břišních a gluteálních svalů. Pak postupně a pomalu bez bolesti začínáme 

cvičit obdobně, jako při imobilizaci korzetem a po imobilizaci korzetem. (6) 

• Po operační stabilizaci 

V thorakolumbálním přechodu a u bederní páteře zabráníme snímatelným 

tříbodovým korzetem (ortézou) flekčním pohybům. Doba, kdy lze povolit předklon, 

záleží na docílené pooperační stabilitě operovaného úseku. U kombinovaných 

předozadních výkonů je stabilita mnohem větší než u izolovaným zadních výkonů. 

Většinou dáváme snímatelný korzet na dobu 6 týdnů. lzometrické cvičení do extenze 

je možné od prvých dnů po operaci. {12) 

U pacientů se kromě níže popsané L TV zaměřujeme na aktivaci HSS, dynamickou 

stabilizaci páteře (od nižších poloh až po posturálně náročnější polohy), uvolnění 

měkkých tkání zad, ovlivnění jizvy. Každý pacient by měl také "projít" školou zad. 

Pro více informací odkazuji na odbornou literaturu. 

(viz napr. Suchomel, T., Lisicky, D.: Progresivnr dynamická stabilizace bedernr pátere, Rehabilitace a 

fyzikálnl lékařstvr 2004, 3; Suchomel, T.: Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizačnf systém 

-podstata a klinická východiska, Rehabilitace a fyzikální lékařstvr 2006, 3;) 

L TV během imobilizace sádrovým korzetem: {6) 

1) Adaptace na sádrový korzet, pacient začíná cvičit. První dny je citlivý, vyhýbá se 

bolesti, má tendenci nehybně ležet a povrchně dýchat. Je tedy nejdříve ohroženo 

dýchací ústrojí, snížením krevního oběhu možnost komplikací v plicích (zápal 
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plic) a v trávicím ústrojí (poruchy trávení, plynatost střevní, zauzlení střev). 

V rámci L TV zařazujeme proto dechová cvičení statická hrudní a dynamická -

opatrné souhyby HKK po podložce (rotace, abdukce - addukce). Postupně 

přidáváme ostatní pohyby horních končetin. Aktivně cvičíme pohyby dolních 

končetin, hlezenního kloubu, pohyby v kyčli po horizontále (rotace, abdukce -

addukce), izometrické kontrakce quadricepsu a gluteálních svalů. Potom 

následuje teprve flexe - extenze kloubu kolenního a kyčelního. 

Při dobré spolupráci s pacientem zvyšujeme intenzitu a za určitou dobu po 

dohodě s lékařem přecházíme do dalšího období. Polohu měníme podle indikace 

lékaře. 

2) Cvičení nabylo na intenzitě, měníme i polohu pacienta do stoje, chůze a 

povolujeme krátký sed. Pacient již vykonává aktivní pohyby horními a dolními 

končetinami v plném rozsahu a ve všech směrech. Na dolních končetinách 

procvičujeme dřepy. Soustředíme se na cvičení pelvifemorálnfch stabilizátorů a 

cvičení trupového svalstva. Pacient má cvičit několikrát denně a cvičení nesmí 

vyvolat bolest. 

L TV po imobilizaci sádrovým korzetem: (6) 

Svalstvo by mělo být vycvičeno natolik, že pacient nepocifuje ztrátu podpory 

korzetem. Leží a z lehu se učí vstávat přímo bez sedání. Po několika dnech začíná 

cvičit, L TV zůstává stejná jako v sádrovém korzetu. Cílem tohoto obdobi bude 

postupná obnova funkce bederní páteře a posílení břišního i zádového svalstva, 

reedukace dýchání, hlavně abdominálního typu. 

b) Rehabilitace pacientů s úrazovým poškozením míchy 

Tato tematika není součástí bakalářské práce, odkazuji na odbornou literaturu. 

(viz např.: Hromádková, J .: Fyzioterapie, H&H, 2002) 
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3. ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

• cíl: zpracování kazuistiky vybraného pacienta 

• pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady v Praze, termín 22.1.-16.2.2007, odborné vedení Dis. Lenky 

Žaldové 

• pacient: žena, ročnfk narození 1977, diagnóza: stav po transpedikulární 

stabilizaci Th12- L 1 po traumatické fraktuře L 1 bez neurologického deficitu 

• organizace práce a sběr dat: terapie probíhala denně po dobu 3 týdnů, čas 

terapie vždy 45 minut; kromě toho měla pacientka během dne další léčebný 

program (ergoterapie, skupinové cvičení- škola zad) 

• vyhodnocení dat: v závěru terapie byl proveden výstupní kineziologický rozbor 

a byly porovnány údaje se vstupním kineziologickým rozborem; výsledky jsou 

součástí zhodnocení efektu terapie 
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3.2 Anamnestické údaje 

Vyšetřovaná osoba: M.S., žena 

Rok narození: 1977 

Základní diagnóza: M 48.3 - stp. transpedikulární stabilizaci Th12-L 1 po traumatické 

fraktuře L 1 (bez neurologického deficitu) 

3.2.1 Ananmnéza 

Status praesens: pacientka přichází na rehabilitaci po transpedikulárnf stabilizaci 

Th12-L 1 po traumatické fraktuře L 1 (bez neurologického deficitu) 

Rodinná anamnéza: matka zemřela v 53 letech na leukemii, otec zdráv, sourozenci: 

1 bratr - zdráv 

Osobní anamnéza: běžná dětská onemocnění, hyperthyreóza- ve sledování, nyní 

bez léčby, jiné úrazy a operace: 27.10.2006 transpedikulární stabilizace Th 12-L 1 

abusus:-

Nynější onemocnění: 22.10.2006 pád ze schodů na půdu (asi ze 3 metrů), ihned 

poté intenzivní lokální bolesti v oblasti bederní páteře bez jakéhokoliv neurologického 

nálezu, pacientka se "nemohla postavit na nohy", k lékaři šla až další den (23.10.) 

- dle výpisu ze zdravotní dokumentace: na RTG a CT zjištěna kompresivní fraktura 

L 1 bez komprese páteřního kanálu, hospitalizace a OP v nemocnici na Homolce 

(27.10.2006 - transpedikulární stabilizace Th 12-L 1), zpočátku RHB v tříbodové 

ortéze, 3.11. pacientka přeložena na neurologickou kliniku FNKV, pooperační průběh 

bez komplikací; 

od 25.1.2007 hospitalizace na Klinice Rehabilitačního lékařství FNKV 

Alergie:-

Gynekologická anamnéza: pacientka se již po dva roky snaží otěhotnět, za tímto 

účelem docházela na rehabilitaci (podrobnosti nezjištěny), bez výsledku 

Farmakologická anamnéza: po operaci lbalgin 400, nyní neguje 

Pracovní anamnéza: sbormistryně- denně 6 hodin sed u počítače, 3 hodiny stoj 

(dirigováni)- mírné nakročení pravou DK, horní končetiny v 80° abdukci v ramenních 

kloubech a 90° flexi v loketních kloubech; doprava do práce autem 
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Sociální anamnéza: žije s manželem ve 4.patře bez výtahu, sport pouze rekreačně 

(cyklistika, plavání), spánek dobrý: 7-8 hodin/den 

3.2.2. Předchozí rehabilitace 

Pacientka docházela na rehabilitaci za účelem ovlivnění svalů pánevního dna (snaha 

o otěhotnění) - podbobnosti nezjištěny, dále v době hospitalizace v nemocnici na 

Homolce pooperační RHB v tříbodové ortéze, RHB v období hospitalizace na 

neurologické klinice FNKV, poté ambulantně docházela na Kliniku Rehabilitačního 

lékařství FNKV (1/týden) 

3.2.3 Indikace k RHB 

Stp. transpedikulární stabilizaci Th12-L 1 po traumatické fraktuře L 1 (bez 

neurologického deficitu) 

3.2.4 Výpis ze zdravotní dokumentace: 

• kůže a sliznice čisté, bez patologického zabarvení 

• hlava: na poklep nebolestivá, bulby volně pohyblivé, okulomotorika normální, výstupy n. 

V. nebolestivé, jazyk plazí středem 

• krk: náplň krčních žil v normě, štftná žláza nezvětšená, lymfatické uzliny nezvětšené 

• hrudník: dýchání čisté, srdeční akce pravidelná 

• břicho: prohmatné, nebolestivé, břišní reflexy symetricky výbavné 

• horní končetiny: pasivní hybnost neporušena, jemná motorika v normě, sv. síla v normě, 

reflexy CS/8 symetricky výbavné 

• dolní končetiny: bez otoků, bez zánětlivých změn, reflexy L2/S2 symetricky výbavné 

• páteř: jizva po stabilizaci Th12/L 1 klidná, oploštění hrudní kyfózy, Sl skloubení palpačně 

citlivé bilat., kostrč palpačně bolestivá 

3.2.5 Diferenciální rozvaha 

následkem úrazu a operačního výkonu předpokládáme změnu funkce bránice 

a změnu mechaniky dýchání, přítomnost posturální poruchy 

plochonoží a posturální porucha 

dysfunkce pánevního dna a posturální porucha 

psychosomatické onemocnění - stres, nemožnost otěhotnět a posturální 

porucha 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Status praesens 

Pacientka se crtí dobře, neudává žádné bolesti. 

výška: 164cm, váha: 65kg, BMI:24,2; TK 110170, P 70 

3.3.2 Vyšetření fyzioterapeutem: 

aspekce: 

1) stoj: 

• pohled zezadu: 

- dolní končetiny: 

o pravá dolní končetina nakročená (cca 1,5 cm) 

o varózní postavení hlezenního kloubu na levé dolní končetině 

o "prosak" měkkých tkání na mediální straně distální části stehna bilat. 

o pravá subgluteálni rýha kaudálně posunuta a kratší 

- pánev: 

o hřebeny pánevních kostí: pravá kraniálně posunuta (o 1 cm) 

o pravá spina iliaca posterior inferior kraniálně posunuta (o 1 cm) 

o pravá spina iliaca anterior superior kraniálně posunuta (o 1 cm) 

o rotace pánve do -

o anteverze pánve 

- trup: 

o ostrá bederní lordóza s vrcholem v oblasti L4 

o oploštělá hrudní kyfóza 

o pravá lopatka kaudálně posunuta (0,5 cm) 

o oslabené fixátory lopatek bilat.- střední a dolní část m.trapezius 

o pravé rameno kraniálně posunuto (1 cm) 

o hypertonus m.levator scapulae bilat. a horní části m.trapezius bilat. 

o jizva po operaci: dlouhá 12cm 

- hlava: 

o hlava v předsunutém postavení, lehké lateroflexi vpravo a rotaci vpravo 
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• pohled ze strany. 

- pánev: anteverze pánve 

- trup: 

o ostrá bederní lordóza (viz. výše) 

o prominující kaudální část břišní stěny 

o protrakce ramen 

- hlava: hlava v předsunutém postavení 

• pohled zepředu: 

- dolní končetiny: 

o oploštělá příčná nožní klenba bilat. 

- trup: 

o prominující kaudální část břišní stěny 

o přetížený m.obliquus abdominis externus bilat. 

- horní končetiny: 

o vnitřní rotace v ramenním kloubu bilat. (více vlevo) 

o loketní klouby v semiflexi, prsty v semiflexi 

• vyšetření pomocí olovnice: bez patologického nálezu 

• Romberg I, ll, 111: bez patologického nálezu 

• Trendelenburgova zkouška: 

o stoj na pravé dolní končetině - bez patologického nálezu 

o stoj na levé dolní končetině- nestabilní, laterální posun pánve 

• zkouška 2 vah: 

o pravá dolní končetina: 39kg 

o levá dolní končetina: 36kg 

• Véleho funkční test nohy: 

o bez patologického nálezu bilat. 

shmutf: oploštělá příčná nožní klenba bilat., varózní postavení levého hlezenního 

kloubu, sešikmení pánve vlevo dolů, rotace pánve do -, anteverze pánve, ostrá 

bedeml lordóza vrcholem v L4, oploštělá hrudní kyfóza, oslabená dolní část bňšní 

stěny, přetížený m.obliquus abdominis exterus bilat., oslabená střední a dolní část 

m.trapezius bilat., kraniálni posun pravého ramene (1 cm), protrakce ramen bilat., 

31 



předsunuté držení hlavy, nestabilní stoj na levé dolní končetině s laterálním posunem 

pánve 

předběžný závěr: posturální porucha - oslabený HSS, svalové dysbalance trupových 

a pletencových svalů 

2) chůze: 

• chůze popředu: 

- pravidelný rytmus chůze a symetrická délka kroku 

na levé dolní končetině zatěžování laterální strany planty 

- palec na levé dolní končetině zůstává stále v extenzi 

- pánev: zvýšený laterolaterální posun a pokles pánve, více vlevo 

(zdůrazní se při vzpažení horních končetin) 

- snížený souhyb horní části těla, chybí kontrarotace mezi horním a 

dolním trupem 

- malý souhyb horních končetin 

• chůze pozadu: 

- úzká baze 

- zvýšený laterolaterální posun pánve 

- dysfunkce m.gluteus maximus 

- nestabilita v bederní páteři 

- trup neustále rotován vpravo 

nejistota při chůzi, zvyšuje se se vzpažením horních končetin 

• chůze po špičkách a po patách: viz. předchozí údaje 

shrnutí: na levé dolní končetině zatěžování laterální strany planty, zvýšený laterální 

posun pánve bilat. (více vlevo), chybí kontrarotace mezi horním a dolním trupem, 

malý souhyb horních končetin, při chůzi pozadu dysfunkce gluteálních svalů a 

nestabilita bederní páteře 

předběžný závěr: posturální porucha - svalové dysbalance pletencových a trupových 

svalů, nestabilita bederní páteře; v rámci chybného stereotypu chůze nedměmé 

zatěžování ThL přechodu a bederní páteře 
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3) pohybové stereotypy: 

• extenze v kyčelním kloubu (dle Jandy): 

- pravá dolní končetina: 

o extenze provedena s mírnou abdukcí 

o nejprve došlo k aktivaci paravertebrálních svalů v úseku bederní páteře 

o minimální aktivita gluteálních svalů 

o souhyb horní části trupu 

- levá dolní končetina: 

o vyšetření shodné s pravou dolní končetinou 

o bolest v bederní páteři 

• abdukce v kyčelním kloubu (dle Jandy): 

- pravá i levá dolní končetina: 

o quadrátový mechanismus 

• abdukce lopatek (dle Jandy): 

o dysfunkce dolních fixátorů lopatek (více vlevo) 

• nákrok dolní končetinou: 

nákrok pravou dolní končetinou: 

o zatížení mediální strany planty 

o vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

o rotace pánve do -

o rotace trupu do + 

o lateroflexe hlavy vpravo 

o nestabilita v bederní páteři při návratu do stoje 

- nákrok levou dolní končetinou: 

o zatížení mediální strany planty 

o vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

o rotace pánve do + 

o rotace trupu do -

• vyšetření funkce m.transversus abdominis (dle australské školy): 

o prohloubení bederní lordózy 

• typ dýchání: dolní hrudní (vyšetřeno v leže na zádech) 

shrnutí: oslabený m.gluteus maximus bilat., oslabené abduktory kyčelního kloubu 

bilat., dysfunkce m.transversus abdominis, nestabilita bedemf páteře, přetížení 
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paravertebrálních svalů v úseku bederní páteře, dysfunkce dolních fixátorů lopatek -

kaudální část m.trapezíus (více vlevo) 

předběžný závěr: posturální porucha- svalové dysbalance trupových a pletencových 

svalů, instabilita bedernf páteře 

palpační vyšetření: 

- hypertonus m.rectus abdominis - horní část 

- hypertonus m.obliquus abdominis externus bilat. 

- hypertonus m.pectoralis minor bilat. 

- hypertonus m.trapezius- hamr část a m.levator scapulae bilat. 

- hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní a dolní hrudní páteře 

- snížené napětí adduktorů lopatek bilat. a kaudální části m. trapezius bilat. 

- normotonus dolní části m.rectus abdominis 

- skindrag: zvýšená potivost v oblasti thorakolumbálniho přechodu a bederní 

páteře bilat. 

- podkoží (Kiblerova řasa): snížená posunlivost v oblasti horní hrudní páteře 

bilat. a v oblasti bederní páteře bilat. 

- vyšetřeni thorakodorzální facie: snížená posunlivost v úrovni jizvy (kraniálnim i 

kaudálnim směrem) - více vpravo 

- test pružením (dle Lewita): zvýšený odpor pohybových segmentů bederní a 

horní hrudní páteře 

- jizva: klidná, povrchně pohyblivá do všech směrů, lehce přilnutá ve střední a 

horní části, palpačně citlivá 

- blokáda pravého Sl skloubení (spine sign) 

shrnutí: hypertonus horní části m.rectus abdominis, hypertonus m. obliquus 

abdominis externus bilat., hypertonus paravertebrálnlch svalů v oblasti bederní a 

dolní hrudní páteře, zvýšené napětí horní části m.trapezius a m.levator scapulae 

bilat., m.pectoralis minor bilat., snížené napětí adduktorů lopatek a kaudální části 

m.trapezius bilat., zvýšená potivost kůže v oblasti hrudnf a bederní páteře bilat., 

snížená posunlivost Kiblerovy řasy v oblasti horní hrudní a bederní páteře, snížená 

posunlivost thorakodorzální fascie v úrovni jizvy bilat. (více vpravo), blokáda pravého 

Sl skloubeni, zvýšený odpor pohybových segmentů bederní a horní hrudnf páteře při 

pruženf 
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předběžný závěr: svalové dysbalance z důvodu špatných pohybových stereotypů, 

"stažení" měkkých tkání a zvýšený odpor pohybových segmentů páteře při pružení 

v rámci obranných mechanismů po úraze 

antropometrické vyšetření: 

obvod hrudníku A (nádech/výdech): 94/91 (cm) 

8 (nádech/výdech): 86/83 (cm) 

délka dolních končetin (pravá/levá)- anatomická: 83/83 (cm) 

- funkční: 87/87 {cm) 

- ortopedická: 97/97 (cm) 

shmutí:fyziologický rozvoj hrudníku při dýcháni, symetrická délka dolních končetin 

goniometrické vyšetření: 

vyšetřeno pasivně, rozsahy pohyblivosti kloubní dle Jandy 

Tabulka č.2: Goniometrické vyšetření 

kloub norma pravá(") levá (0
) 

kyčelnf kloub flexe 90" s extenzí v kolenním kloubu 70 60 

extenze 1 0-15" 10 10 

abdukce do45" 40 40 

zevní rotace do 45" při flexi v kolenním kloubu 40 40 

vnitřnl rotace do 45" při flexi v kolenním kloubu 15 25 

kolenní kloub flexe do 150" 130 130 

extenze 0-10" o o 
hlezennf kloub dorzální flexe do 30" 5 5 

plantárni flexe 40-45" 45 45 

inverze do 40" 40 40 

everze do 25" 20 20 

flexe v kyčelním kloubu na pravé dolní končetině omezena pro tah svalů 

dorzální strany stehna a na levé dolní končetině pro tah v oblasti bederní 

páteře 

shrnuti: omezená flexe v kyčelním kloubu pro tah svalů, omezená vnitřnf rotace 

v kyčelním kloubu 
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vyšetření zkrácených svalů: (dle Jandy) 

Tabulka č.3: Vyšetrenl zkrácených svalů dle Jandy 

sval/sval.skupina vstupnf vyšetření 

pravá levá 

triceps surae, gastrocnemius o o 
tricesp surae, soleus o o 
flexory kolennlho kloubu, biceps femoris 2 2 

flexory kolenniho kloubu, semisvaly 2 2 

iliopsoas o 1 

rectus femoris o o 
tensor fasciae latae o 1 

dlouhé adduktory kyč.kl. o o 
krátké adduktory kyč.kl. o o 
piriformis o o 
quadratus lumborum o o 
erecotes trunci o o 
pectoralis major- dolni část o o 
pectoralis major- střednl část o o 
pectoralis major -horni část 1 1 

levator scapulae o o 
horní část trapézu o o 
SCM o o 

shrnutí: zkrácené hemstringy bilat. (stupeň 2 svalového zkrácení), na pravé dolní 

končetině zkrácený m.iliopsoas (stupeň 1) a m.tensor fasciae latae (stupeň 1), 

zkrácená horní část m.pectoralis major bilat. (stupeň 1) 

36 



vyšetření svalové síly: 

a) vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka č.4: Vyšetřeni svalové síly dle Jandy 

oblast pohyb, sval, svalová skupina pravá levá 

kyčelnl kloub flexory kyčelnfho kloubu 5 5 

extenzory kyčelnfho kloubu 4 4 

m.gluteus maximus 3 3 

abduktory kyčelního kloubu 4+ 4+ 

adduktory kyčelního kloubu 4 4 

zevnr rotátory kyčelnlho kloubu 4+ 4+ 

vnitřnl rotátory kyčelnfho kloubu 4+ 4+ 

lopatka addukce lopatky 4 4 

kaudálni posun a addukce lopatky 4+ 4+ 

abdukce lopatky s rotaci 5 5 

elevace lopatky 5 5 

b) vyšetřeni funkce svalů při pohybu dle Kabata: 

• lopatka: 

1.diagonála -pohyb anterokraniálně (m.serratus anterior) 

o pacientka pohyb zvládá proti odporu bilat. 

-pohyb posterokaudálně (mm.rhomboidei, m.levator scapulae) 

o pacientka zvládá pohyb proti mírnému odporu bilat. 

2.diagonála -pohyb anterokaudálně (m.pectoralis minor) 

o zprvu pohyb prováděn obloukovitě, posléze pacientka 

zvládla pohyb správně i proti mírnému odporu bilat. 

- pohyb posterokraniálně (m.trapezius) 

o pacientka pohyb zvládá proti odporu bilat. 
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• pánev: 

1.diagonála - pohyb anterokraniálně (m.obliquus abdominis internus 

homolaterální a m.obliquus abdominis externus kontralaterální) 

o pravá strana - pacientka pohyb zvládá bez odporu 

o levá strana- pacientka pohyb zvládá s mírným odporem 

- pohyb posterokaudálně (m.quadratus lumborum kontralaterální) 

o pacientka zvládá pohyb proti mírnému odporu bilat. 

- 2.diagonála - pohyb posterokraniálně (m.quadratus lumborum homalaterální) 

o pacientce dělá provedení pohybu problém, docházelo 

k souhybu horního trupu, bilat. 

- pohyb anterokaudálně (m.obliquus abdominis internus 

kontralaterální a m.obliquus abdominis externus homolaterální) 

o pacientce dělá provedení pohybu problém, docházelo 

k souhybu horního trupu, bilat. 

shrnutí: oslabené mezi/opatkové svaly (střední část m.trapezius, mm.rhomboidei), 

oslabený m.gluteus maximus, snížená svalová síla hemstringů a adduktorů kyčelního 

kloubu bi/at., oslabený m.obliquus abdominis intemus bilat. (více vpravo) 

38 



Neurologické vyšetření: 

• hlavové nervy: fyziologický nález 

• horní končetiny: 

- reflexy: bicipitový (C5-6) -fyziologický nález 

brachioradiální (C6) - nedokázala jsem vybavit 

tricipitový (C7) -fyziologický nález 

flexorů prstů (C8) -fyziologický nález 

-čití: povrchové- taktilni: fyziologický nález 

hluboké- polohocit, pohybocit: fyziologický nález 

- taxe: fyziologický nález 

- diadochokinéza: fyziologický nález 

- pyramidové jevy:- iritační (spastické): Hoffmann, Juster- negativní 

-zánikové (paretické): Mingazzini, Hanzal, Rusecký, Dufourr, 

Barré, fenomén retardace - negativní 

• trup: 

- břišní reflexy: epigastrický (Th7-8)- fyziologický nález 

mezogastrický (Th9-1 O) -fyziologický nález 

hypogastrický (Th11-12) - fyziologický nález 

• dolní končetiny: 

-reflexy: patelární (L2-4) - fyziologický nález 

reflex achilovy šlachy (L5-S2)- fyziologický nález 

medioplantární (L5-S2) - nedokázala jsem vybavit 

-čití: povrchové- taktilní: fyziologický nález 

hluboké - polohocit, pohybocit: fyziologický nález 

- taxe: fyziologický nález 

- pyramidové jevy: 

iritační(spastické): příznak Babinskiho, Chaddock, Oppenheim - negativní 

zánikové (paretické): Mingazziny, Barré, fenomén retardace - negativní 

shrnutí: neurologické vyšetfení bez patologického nálezu 
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3.3.3 Závěr vyšetření: 

• dolní končetiny: 

- oploštělá příčná nožní klenba bilat. 

- varóznf postavení levého hlezenního kloubu, při chůzi zatěžování laterální 

strany planty 

- sešikmení pánve vlevo dolů, rotace pánve do -, anteverze pánve 

- blokáda pravého Sl skloubeni 

- nestabilní stoj na levé dolní končetině s laterálním posunem pánve, při chůzi 

zvýšeny laterální posun pánve bilat. (více vlevo) 

- oslabeny m.gluteus maximus bilat., snížená svalová sfla hemstringů, 

adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu bilat. 

- omezená flexe v kyčelním kloubu s extenzi v kolenním kloubu pro tah svalů, 

omezená vnitřní rotace v kyčelním kloubu (více vpravo) 

- zkrácené hemstringy bilat. (stupeň 2 svalového zkráceni), na pravé dolní 

končetině zkráceny m.iliopsoas (stupeň 1) a m.tensor fasciae latae (stupeň 1) 

• trup: 

- ostrá bederní lordóza s vrcholem v L4, instabilita bederní páteře 

- přetížení paravertebrálních svalů v úseku bederní a dolní hrudní páteře 

- zvýšená potivost kůže v oblasti hrudní a bederní páteře bilat., snížená 

posunlivost Kiblerovy řasy v oblasti horní hrudní a bederní páteře, snížená 

posunlivost thorakodorzálni fascie v úrovni jizvy bilat. (vice vpravo), 

- zvýšeny odpor pohybových segmentů bederní a horní hrudní páteře při 

pružení 

- dysfunkce m.transversus abdominis, oslabení m.obliquus abdominis internus 

bilat. - vice vpravo, hypertonus horní části m.rectus abdominis, hypertonus 

m.obliquus abdominis externus bilat. 

- oploštělá hrudní kyfóza, oslabené mezilopatkové svaly (střední a dolní část 

m.trapezius, mm.rhomboidei) 

- kraniální posun pravého ramene (1 cm), zvýšené napětí horní části 

m.trapezius a m.levator scapulae bilat. 

- protrakce ramen bilat., zvýšené napětí m.pectoralis minor bilat. 

- zkrácená horní část m.pectoralis major bilat. (stupeň 1) 

• hlava: 

- předsunuté držení hlavy 
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Největší obtíže pacientky (z pohledu fyzioterapeuta): posturální porucha - oslabený 

HSS, svalové dysbalance na trupu (viz vyšetření), nefyziologické postavení pánve 

3.4. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán (v rámci RHB pobytu): 

• dynamicky stabilizovat Thl přechod, zapojit hluboký stabilizační systém bederní 

páteře 

• napravit pohybové stereotypy vedoucí k přetěžování horní části m. trapezius 

bilat., mm. scaleni, m. pectora!is minor bilat., kraniálních úponů m. rectus 

abdominis bilat., m. obliquus abdominis externus bilat. a paravertebrálních svalů 

v oblasti dolnf hrudní a bederní páteře 

• snfžit tonus horní části m. trapezius bilat., mm. scaleni, m. pectoralis minor bilat., 

m. obliquus abdominis externus bilat., kraniální část m. rectus abdominis bilat. a 

poté posílit svaly oslabené (m. transverzus abd., kaudální část m. rectus 

abdominis, abduktory a extenzory kyčelního kloubu, převážně m. gluteus 

maximus bilat.) a správně je zapojit do pohybových vzorů 

• protaženi zkrácených svalů (horni část m. pectoralis major bilat., pravý m. 

iliopsoas a m. tensor fasciae latae, hemstringy bilat.) 

• zvýšení mobility hrudníku, horní hrudní a lumbosakrálni páteře 

• posílit fixátory, adduktory lopatek a správně je zapojit do pohybových vzorů 

• zvýšit rozsah kloubní pohyblivosti kyčelních kloubů do vnitřní rotace 

• mobilizace pravého Sl skloubení 

• korekce nožní klenby, funkční zlepšení stabilitu levé dolní končetiny, správné 

zapojování levé dolní končetiny při chůzi (správné odvíjení plosky a našlapování) 

• edukace správných pohybových návyků 

• péče o jizvu 

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Po ukončení pobytu na Klinice Rehabilitačního lékařství doporučuji pokračovat 

v rehabilitaci ambulantně (1-2/týden) se zaměřením na posílení svalového korzetu, 

posílení HSS, kontrolu cviků z autoterapie a uvolnění svalů pánevniho dna cvičením 

dle Mojžíšové. Doporučuji jen pozvolné pracovní zatěžování, plnou zátěž nejlépe až 

za půl roku. Vhodný by byl pro pacientku i lázeňský program. 

41 



3.5 Průběh rehabilitace 

Pondělí 29.1.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka se cití celkově dobře, bolest v operované oblasti se vyskytuje jen 

občas po delší době stání či sezení, má difúzní charakter. 

Obj.: Stažení měkkých tkání v okolí jizvy, vnitřní rotace v kyčelním kloubu na PDK 
15°, na LOK 25° 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolněni měkkých tkání v okolf pooperační jizvy 

- odblokování pravého Sl skloubení 

- zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu do vnitřní rotace 

- protažení hemstringů 

- relaxace svalů horní části břicha (horní část m. obliquus abdominis externus a 

m. rectus abdominis bilat.) 

- posílení hlubokého stabilizačního systému 

- instruktáž pacientky 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- mobilizace Sl skloubení - vleže na břiše 

- trakce P kyčelniho kloubu ve směru krčku i v ose femuru, PIR zevních rotátorů 

kyčelního kloubu 

- LlV: 

• cvik 1: leh na zádech, nádech do hrudníku, zadržet dech a břicho 

vtáhnout k páteři, pak s výdechem "vyvalit" břicho; cíl: relaxace horní 

části břicha 

• cvik 2: leh na zádech, zakašlat a udržet aktivovaný m.transversus 

abdominis při zadrženém dechu; cíl: posílení hlubokého stabilizačního 

systému 

• cvik 3: leh na zádech, jedna dolní končetina položená lýtkem na gymballu 

(s extenzi v kolenním kloubu), pohyb dolní končetinou do abdukce, 

kolenní kloub a špička směřuj[ stále ke stropu, druhá dolní končetina 

pokrčená na podložce; cll: protažení hemstringů 
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- instruktáž pacientky ohledně prováděni běžných denních činnosti a omezení 

některých pohybů 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy, bolestivost při tlakové masáži v horní 

polovině jizvy 

- odblokování pravého Sl skloubeni 

- zvýšení rozsahu pohybu pravého kyčelního kloubu do vnitřní rotace (POK 25°) 

- cvik č.2 pro aktivaci m.transversus abdominis dělá pacientce potíže, je nutné, 

aby si lépe uvědomovala vlastni tělo 

Autoterapie: 

- cviky 1,2,3 - každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně 

Úterý 30.1.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka při samostatném provádění cviku č.2 (aktivace m.transversus 

abdominis) pociťuje bolest v bederní páteři a v oblasti jizvy. 

Obj.: Nalezeno zvýšené napětí gluteálních svalů vpravo. Omezená flexe v kyčelnim 

kloubu (POK 70°, LOK 60°) a vnitřní rotace v kyčelním kloubu (POK 20°, LOK 25°), 

opět nalezena blokáda pravého Sl skloubení 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okolí pooperační jizvy 

- relaxace svalů horní části břicha 

- posflení hlubokého stabilizačního systému 

- relaxace gluteálních svalů - PIR 

- mobilizace pravého Sl skloubení 

- zvýšení rozsahu pohybu do vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

- korigovaný sed 

- kontrola správného provedení cviků z autoterapie 
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Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- PIR gluteálních svalů 

- PIR hemstringů s protažením, PIR zevních rotátorů kyčelního kloubu 

- mobilizace Sl skloubení -vleže na břiše 

- L TV : kontrola správného provedení cviků 1,2,3 

• cvik 4: Jeh na boku, obě dolní končetiny ve flexi v kyčelních i kolenních 

kloubech (cca 80°), mezi kotníky válec, vrchní dolní končetina provádí 

zevní rotaci v kyčelním kloubu v minimálním rozsahu (zvedáním 

kolenního kloubu); cíl: posílení zevních rotátorů kyčelního kloubů 

- automobilizace hrudní páteře do flexe - v kleče, pro bolestivý tah v bederní 

páteři nebylo možno cvik provést 

- mobilizace hrudní páteře do flexe vsedě (mezilopatková oblast) 

- nácvik korigovaného sed u 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy, bolestivost při tlakové masáži v horní 

polovině jizvy 

- uvolnění gluteálních svalů - palpačně fyziologické napětí 

- Sl skloubení bez omezení kloubní vůle 

- zvýšení rozsahu kyčelního kloubu do flexe PDK 75°, LOK 70° a vnitřní rotace 

PDK 25°, LOK 30° 

- zadané cviky provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

- cviky 1,2,3,4 - každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně 
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Středa 31.1.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka se dnes cítí dobře, nepociťuje žádnou bolest. 

Obj.: Blokáda 4. a 5.žebra bilat., zvýšené napětí mm.scaleni bilat., omezená vnitřní 

rotace (POK 25°, LOK 25°) a flexe (POK 70°, LOK 60°) v kyčelním kloubu 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okolf pooperační jizvy 

- mobilizace zablokovaných žeber (viz dnešní vyšetření) 

- relaxace svalů horní části břicha, posílení hlubokého stabilizačního systému 

- zvýšeni rozsahu pohybu do vnitřní rotace a flexe v kyčelním kloubu 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

- korigovaný sed 

- kontrola správného provedeni cviků z autoterapie 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- PIR hemstringů s protažením, PIR zevních rotátorů kyčelního kloubu 

- PIR mm.scaleni bilat. 

- mobilizace žeber dle Mojžíšové (4., 5. bilat.) 

- mobilizace hrudní páteře do flexe v sedě 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

- nácvik korigovaného sedu 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy, bolestivost v horní části jizvy na tlak 

přetrvává 

- zvýšení rozsahu kyčelního kloubu do flexe POK 75°, LOK 70° a vnitřní rotace 

POK 30°, LOK 30° 

- odblokováni 4. a 5. žebra 

- zadané cviky provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

- cviky 1 ,2,3,4 - každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně 
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čtvrtek 1.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka se cítí dobře. 

Obj.: Vyšetřen skindrag a Kiblerova řasa - nalezeno zvýšené napětí v oblasti horní 

hrudní páteře bilat., protažitelnost thorakodorzálni fascie je snížena vpravo v úrovni 

jizvy (kraniálním i kaudálnim směrem) 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okolí pooperační jizvy 

- uvolněni měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- relaxace svalů horní části břicha, posílení hlubokého stabilizačního systému 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

- kontrola správného provedení cviků z autoterapie a přidání nových cviků do 

autoterapie 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- uvolnění napětí měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

(Kiblerova řasa), protažení thorakolumbálni fascie kraniálně i kaudálně 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

- L lV: kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

• cvik 5: leh na zádech, dolní končetiny v 90° flexi v kyčelních i kolenních 

kloubech položeny na míči, aktivovat m.transversus abdominis a 

nadzvednout 1 dolní končetinu; cíl: posflení hlubokého stabilizačního 

systému 

• cvik 6: leh na břiše, horní končetiny ve svícnu, při relaxované horní části m. 

trapezius rozšíření ramen, lokty tlačí kaudálně do podložky, dorzální flexe 

v zápěstí, nadzvednutí hlavy do protažení páteře; cíl: stabilizace lopatek 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy, bolestivost v horní části jizvy na tlak 

přetrvává, ale snížila se 

- uvolněni napětí měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře, zlepšení 

protažitelnosti thorakolumbální fascie (kraniálně i kaudálně) 

- zadané cviky provádí pacientka bezchybně 
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Autoterapie: 

- cviky 1 ,2,3,4 - každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně 

Pátek 2.2.2007 

Status praesens: 

Subj.:Pacientka se cítí dobře, nic ji nebolf, pouze má pocit stažení v oblasti horní 

části m. trapezius bilat. 

Obj.:Palpačně nalezeno zvýšené napětí horní části m. trapezius, více vpravo a 

m.levator scapulae bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okolí pooperační jizvy 

- relaxace horní části m.trapezius bilat. a m.levator scapulae bilat. 

- relaxace svalů horní části břicha, posflení hlubokého stabilizačního systému 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- horká role a měkké techniky na horní část m.trapezius bilat. a m.levator 

scapulae bilat. 

- PIR m. trapezius bilat., PIR m. levator scapulae bilat. 

- mobilizace hrudní páteře do flexe 

- kontrola cviků 1 ,2,5,6 z autoterapie 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy, bolestivost při tlakové masáži v horní 

polovině jizvy přetrvává, ale snížila se 

- relaxace horní části m.trapezius bilat. a m.levator scapulae bilat. - subj. i 

palpačně se snížilo napětí 

- mobilizace hrudní páteře do flexe - bez terapeutického efektu 

- zadané cviky provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

- cviky 1-6 - každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně 
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Pondělí 5.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka byla o víkendu doma, stěžuje si na bolest ThL přechodu při 

dlouhodobém sezení (v kině). 

Obj.: Snížená posunlivost thorakodorzální fascie v oblasti jizvy, více vlevo; zvýšené 

napětí m.quadratus lumborum bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okoH pooperačnr jizvy 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- snížení napětí m.quadratus lumborum bilat. 

- relaxace svalů horní části břicha, posílení hlubokého stabilizačního systému 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- uvolnění napětí měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

(Kiblerova řasa), protaženi thorako!umbální fascie kraniálně i kaudálně 

- AGR dle Zbojana na m.quadratus lumborum bilat. 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy 

- zlepšení protažitelnosti thorakolumbální fascie (kraniálně i kaudálně) 

- normalizace napětí m.quadratus lumborum vlevo, vpravo přetrvává zvýšené 

napětí 

- zadané cviky z autoterapie provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

-cviky 1-6- každý cvik opakovat Bx, alespoň 5x denně, AGR dle Zbojana na 

m.quadratus lumborum 
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Úterý 6.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: necití se příliš dobře - rodinné problémy, na bolest si nestěžuje 

Obj.: blokáda pravého Sl skloubení, omezené pružení bederní páteře, opět snížená 

protažitelnost thorakolumbální fascie, palpační bolestivost a zvýšené napětí 

tříselných vazů 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkání v okolí pooperační jizvy 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- mobilizace bederní páteře do flexe, mobilizace pravého Sl skloubeni 

- uvolněni napětí tříselných vazů 

- relaxace svalů horní části břicha, posílení hlubokého stabilizačního systému 

- přidání cviků autoterapie 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- protažení thorakodorzální fascie kraniálně i kaudálně 

- mobilizace bederní páteře do flexe (v leže na boku) 

- mobilizace Sl skloubení -vleže na břiše, v leže na boku 

- L TV: kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

• cvik 7: Jeh na boku, dolní končetiny jen mírně pokrčena, částečně 

nafouknutý overball vložíme pod lopatku, pacientka se snaží udržet 

stabilitu pomoci aktivace HSS, případně můžeme pacientku ještě 

vychylovat z osy; cíl: stabilizační cvičení, aktivace HSS 

• cvik 8: leh na zádech, obě DKK pokrčené, rukou uchopit kontralaterální 

dolní končetinu za koleno, s nádechem tlačit dolní končetinu proti ruce do 

abdukce, s výdechem uvolnit a přitáhnout k protilehlému rameni (PIR); cíl: 

uvolnění napětí tříselných vazů 

Výsledek: 

- uvolnění měkkých tkání v místě jizvy 

- zlepšení protažitelnosti thorakolumbální fascie (kraniálně i kaudálně) 

- subj. i obj. výrazné uvolnění oblasti bederní páteře do mobilizaci do flexe 
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- snížení napětí tříselných vazů, palpační bolestivost ale přetrvává 

- po dohodě s pacientkou zrušen cvik z autoterapie - AGR na m.quadratus 

lumborum (pacientka nemá dostatek prostoru pro správné provedení cviku) 

Autoterapie: 

- cviky 1-8 - každý cvik opakovat 8x, alespoň 5x denně 

Středa 7.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka bez bolesti. 

Obj.: Jizva klidná, posunlivá všemi směry, palpačně nebolestivá; snížená posunlivost 

thorakolumbální fascie 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění měkkých tkáni v okolí pooperační jizvy 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- mobilizace bederní páteře do flexe- v leže na boku 

- relaxace svalů horní části břicha, posílení hlubokého stabilizačního systému 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- protažení thorakolumbální fascie kraniálnim i kaudálnim směrem 

- mobilizace bederní páteře do flexe 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

Výsledek: 

- jizva již bez palpační bolestivosti a bez zvýšeného napětí měkkých tkáni 

v okolí 

- zlepšení protažitelnosti thorakolumbální fascie (kraniálně i kaudálně) 

- subj. i obj. výrazné uvolnění oblasti bederní páteře do mobilizaci do flexe 

- zadané cviky z autoterapie provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

-cviky 1-8- každý cvik opakovat 8x, alespoň 5x denně, PIR horní části m.trapezius 
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čtvrtek 8.2.2007 

Status praesens: 

Subj. : Pacientka se cíti unavená po včerejším cvičení, je mírně nachlazená 

Obj.: Palpačně zvýšené napětí m.quadratus lumborum (více vlevo), snížená 

posunlivost thorakodorzální fascie 

Cil dnešní terapeutické jednotky: 

- udržení fyziologického napětí měkkých tkání v okoli pooperační jizvy 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- mobilizace bederní páteře do flexe 

- relaxace m.quadratus lumborum 

- relaxace svalů horní části břicha 

- posílení hlubokého stabilizačního systému 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- protažení thorakolumbálnl fascie kraniálním i kaudálním směrem 

- mobilizace bederní páteře do flexe 

- PIR m.quadratus lumborum 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

Výsledek: 

- snížení napětí m.quadratus lumborum 

- zlepšeni protažitelnosti thorakolumbálnl fascie (kraniálně i kaudálně) 

- subj. i obj. výrazné uvolnění oblasti bederní páteře do mobilizaci do flexe 

- zadané cviky z autoterapie provádí pacientka bezchybně 

Autoterapie: 

-cviky 1-8 - každý cvik opakovat Bx, alespoň Sx denně, PIR horní části m.trapezius 
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Pátek 9.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka se cítí unavená. Je mírně nachlazená. 

Obj: Palpační bolestivost Sl skloubeni bilat. a obratlových trnů US přechodu (nejvíce 

S1), blokáda Sl skloubení vpravo 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- udrženi fyziologického napětí měkkých tkání v okolí pooperačnf jizvy 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederni páteře 

- uvolnění paravertebrálních svalů v oblasti L/S přechodu 

- mobilizace Sl skloubení bilat. 

- trakce bederní páteře 

- relaxace svalů horní části břicha 

- posílení hlubokého stabilizačního systému 

Terapie: 

- tlaková masáž jizvy 

- protažení thorakolumbální fascie kraniálně i kaudálně 

- měkké techniky na paravertebrální svaly v oblasti L/S přechodu 

- mobilizace Sl skloubení bilat.- v leže na břiše, v leže na boku 

- trakce bederní páteře 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

Výsledek: 

- subj. i obj. uvolnění oblasti bederní páteře a US přechodu, ale podráždění 

měkkých tkání v této oblasti 

- odblokování Sl skloubení 

Autoterapie: 

-cviky 1-8- každý cvik opakovat 8x, alespoň 5x denně, PIR horní části m.trapezius 
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Pondělí 12.2.2007 

Status praesens: 

Subj.: Pacientka se cítf unavená, je mírně nastydlá. 

Obj.: Zvýšené napětí a palpační citlivost m.tibialis anterior (více vpravo); stále 

přetrvává snížená posunlivost thorakodorzální fascie- oproti začátku rehabilitace je 

však výrazné zlepšení 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění zvýšeného napětí m.tibialis anterior bilat. 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře 

- mobilizace _bederní páteře do flexe 

- nácvik korigovaného stoje 

- zopakování všech cviků z autoterapie 

Terapie: 

- horká role na m. tibialis anterior bilat. 

- protažení thorakolumbální fascie kraniálně i kaudálně 

- mobilizace bederní páteře do flexe 

- nácvik korigovaného stoje 

- kontrola správnosti provedení cviků z autoterapie 

Výsledek: 

- snížení napětí m.tibialis anterior bilat. 

- uvolnění měkkých tkání zad v oblasti hrudní a bederní páteře, zvýšení 

posunlivosti thorakodorzální fascie 

Autoterapie: 

-cviky 1-8- každý cvik opakovat 8x, alespoň Sx denně, PIR horní části m.trapezius 
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3.6. Výstupní kineziologický rozbor (úterý 13.2.2007) 

3.6.1 Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře, cítí se pohyblivější, přetrvává ale bolest v oblasti 

bederní páteře a US přechodu (palpačně S1), nyní po cvičení a z důvodu nachlazeni 

trochu unavená 

3.6.2 Vyšetření fyzioterapeutem: 

aspekce: 

1) stoj: 

• pohled zezadu: 

- dolní končetiny: 

o pravá dolní končetina nakročená 

o varózní postavení hlezenního kloubu na levé dolní končetině 

o "prosak" měkkých tkání na mediální straně distální části stehna bilat. 

o pravá gluteální rýha kaudálně posunuta a kratší 

- pánev: 

o hřebeny pánevních kostí: souměrné 

o přední i zadní spiny souměrné 

o rotace do-

o mírná anteverze pánve 

- trup: 

o ostrá bederní lordóza s vrcholem v oblasti L4 

o oploštělá hrudní kyfóza 

o lopatky ve stejné výšce 

o oslabené dolní fixátory lopatek bilat. (dolní část m.trapezius, adduktory) 

o pravé rameno kraniálně posunuto (cca 0,5 cm) 

o ostřejší thorakolumbální trojúhelník vlevo 

o jizva po operaci: dlouhá 12cm 

- hlava: 

o hlava v předsunutém postavení, lehké lateroflexi vpravo a rotaci vpravo 
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• pohled ze strany. 

- pánev: mírná anteverze pánve 

- trup: 

o ostrá bederní lordóza s vrcholem v oblasti L4 

o mírná prominence kaudální části břišní stěny 

o mírná protrakce ramen 

- hlava: hlava v předsunutém postavení 

• pohled zepředu: 

- dolní končetiny: 

o oploštělá příčná nožní klenba bilat. 

- trup: 

o mírná prominence kaudální části břišní stěny 

o přetfžený m.obliquus abdominis externus bilat. 

- horní končetiny: 

o vnitřní rotace v ramenním kloubu bilat. (vice vlevo) 

o loketní klouby v semiflexi 

o prsty v semiflexi 

• vyšetření pomocí olovnice: bez patologického nálezu 

• Romberg /, ll, 1//: bez patologického nálezu 

• Trendelenburgova zkouška: 

o bez patologického nálezu 

• zkouška 2 vah: 

o pravá dolní končetina: 38kg 

o levá dolní končetina: 37kg 

• Véleho funkční test nohy - fyziologický nález 

shrnuti: op/oštělá přičná nožní klenba bilat., varózni postaveni levého hlezenního 

kloubu, hřebeny pánevních kosti a spiny symetrické - zlepšení oproti vstupnímu 

vyšetření, rotace pánve do -, mírná anteverze pánve - zlepšeni oproti vstupnímu 

vyšetření, zvýšená bederní lordóza, ale zlepšení oproti vstupnímu vyšetření, 

oploštělá hrudní kyfóza, mírná prominence kaudální části břišní stěny - zlepšení 

oproti vstupnímu vyšetřeni, mírný hypertonus m.obliquus abdominis exterus bilat. -
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zlepšeni oproti vstupnímu vyšetření, kraniální posun pravého ramene (0, Sem) -

zlepšení oproti vstupnímu vyšetřeni o O, 5 cm, ml má protrakce ramen bilat. - zlepšení 

oproti vstupnímu vyšetřeni, předsunuté držení hlavy 

2) chůze: 

• chůze popředu: 

- pravidelný rytmus chůze a symetrická délka kroku 

instabilita levého kotníku, zatěžování plosky nohy symetrické bilat. 

palec na levé dolní končetině zůstává stále v extenzi 

pánev: zvýšený laterolaterální posun a pokles pánve, více vpravo 

(zdůrazní se při vzpažení horních končetin) 

snížený souhyb horní části těla, chybl kontrarotace mezi horním a 

dolním trupem 

malý souhyb horních končetin 

• chůze pozadu: 

úzká baze 

- zvýšený laterolaterální posun pánve 

- dysfunkce m.gluteus maximus 

instabilita bederní páteře (oproti vstupnímu vyšetření menší) 

- trup neustále rotován vpravo 

nejistota při chůzi, zvyšuje se se vzpažením horních končetin 

• chůze po špičkách a po patách: viz. předchozí údaje 

shrnutí: symetrické zatěžování plosky nohy při chůzi - zlepšení oproti vstupnímu 

vyšetření, zvýšený laterálnl posun pánve bilat. (více vpravo), chybí kontrarotace mezi 

horním a do/nim trupem, malý souhyb horních končetin, při chůzi pozadu dysfunkce 

gluteálnlch svalů a nestabilita bederní páteře - je však patrné zlepšení instability 

bederní páteře oproti vstupnímu vyšetřeni. 
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3) pohybové stereotypy: 

• extenze v kyčelnlm kloubu (dle Jandy): 

- pravá i levá dolní končetina: 

o extenze provedena s mírnou abdukcí 

o nejprve došlo k aktivaci paravertebrálních svalů v úseku bederní páteře 

o minimální aktivita gluteálních svalů 

o bez souhybu horní části trupu 

• abdukce v kyčelním kloubu (dle Jandy): 

o quadrátový mechanismus na levé dolní končetině 

o pravá dolní končetina - bez patologického nálezu 

• abdukce lopatek (dle Jandy): 

o zůstává dysfunkce dolních fixátorů lopatek (více vlevo) 

• nákrok dolní končetinou: 

- nákrok pravou dolní končetinou: 

o zatížení mediální strany planty 

o vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

o rotace pánve do-

o rotace trupu do + 

o lateroflexe hlavy vpravo 

- nákrok levou dolní končetinou: 

o zatížení mediální strany planty 

o vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

o rotace pánve do + 

o rotace trupu do -

• vyšetření funkce m.transversus abdominis (dle australské školy): 

o fyziologický nález 

• typ dýchání: dolní hrudní až břišní (vyšetřeno v leže na zádech) 

shrnutí: oslabený m.gluteus maximus bilat., oslabené abduktory kyčelnlho kloubu 

vlevo, nestabilita bederní páteře, přetížení paravertebrálních svalů v úseku bederní 

páteře, dysfunkce dolních fíxátorů lopatek - dolní část m. trapezíus a adduktorů (více 

vlevo), zlepšila se funkce m.transversus abdominis 
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palpační vyšetření: 

- snížení hypertonu horní části m.rectus abdominis oproti vstupnímu vyšetření 

- snížení hypertonu m.obliquus abdominis externus bilat. 

- hypertonus m.pectoralis minor bilat. 

- normotonus m.levator scapulae bilat. a horní části m.trapezius bilat 

- hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní a dolní hrudní páteře 

- skindrag: zvýšená potivost v oblasti thorakolumbálniho přechodu a bederní 

páteře bilat. 

- podkoží (Kiblerova řasa): bez patologického nálezu 

- vyšetření thorakodorzálni facie: posunlivá kraniálním i kaudálnlm směrem 

- zvýšený odpor pohybových segmentů bederní a horní hrudní páteře při 

pružení 

- jizva: klidná, posunlivá ve všech směrech, palpačně nebolestivá, bez 

zvýšeného napětí měkkých tkání v okolí 

- blokáda pravého Sl skloubení (spine sign) 

shrnutí: pfetrvává hypertonus horní části m.rectus abdominis a hypertonus 

m.ob/iquus abdominis externus bilat., je však patrné zlepšení oproti vstupnímu 

vyšetfení, hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti bedernf a dolní hrudní pátefe 

pfetrvává, subj. i obj. je však nižší oproti vstupnímu vyšetfení; zvýšené napětl 

m.pectoralis minor bilat., blokáda pravého Sl skloubení pfetrvává, zvýšený odpor 

pohybových segmentů bedernl a horní hrudní pátefe pň pružení 

antropometrické vyšetření: 

- beze změny ke vstupnímu vyšetření 
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goniometrické vyšetření: 

vyšetřeno pasivně, rozsahy pohyblivosti kloubní dle Jandy 

Tabulka č.S: Goniometrické vyšetření 

kloub norma pravá e) levá (0
) 

kyčelní kloub flexe go• s extenzí v kolenním kloubu 75 70 

extenze 10-15° 10 10 

abdukce do45• 40 40 

zevní rotace do 45° při flexi v kolenním kloubu 40 40 

vnitřní rotace do 45° při flexi v kolenním kloubu 25 25 

kolenní kloub flexe do 150° 130 130 

extenze 0-10° o o 
hlezenní kloub dorzální flexe do 30° 5 5 

plantární flexe 40-45° 45 45 

inverze do40° 40 40 

everze do 25° 20 20 

flexe v kyčelním kloubu na pravé dolní končetině omezena pro tah svalů 

dorzální strany stehna a na levé dolní končetině pro tah v oblasti bederní 

páteře 

shrnutí: omezená flexe v kyčelním kloubu pro tah svalů, omezená vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu, celkové zlepšení oproti vstupnímu vyšetření 

vyšetření zkrácených svalů: (dle Jandy) 

Tabulka č.6: Vyšetřeni zkrácených svalů dle Jandy 

svallsval.skupina vstupní vyšetření 

pravá levá 

triceps surae, gastrocnemius o o 
trícesp surae, soleus o o 
flexory kolennlho kloubu, biceps femoris 2 2 

flexory kolenního kloubu, semísvaly 2 2 

iliopsoas o o 
rectus femorís o 1 

tensor fasciae latae o 1 

dlouhé adduktory kyč.kl. o o 
krátké adduktory kyč.kl. o o 
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piriformis o o 
quadratus lumborum o o 
erecotes trunci o o 
pectoralis major- dolnf část o o 
pectoralis major - střední část o o 
pectoralis major -hornf část 1 1 

levator scapulae o o 
hornl část trapézu o o 
SCM o o 

shmutf: zkrácené hemstringy bilat. (stupeň 2 svalového zkrácení), na levé dolní 

končetině zkrácený m.rectus femoris (stupeň 1) a m.tensor fasciae latae (stupeň 1), 

zkrácená horní část m.pectoralis major bilat. (stupeň 1) 

vyšetření svalové síly: 

c) vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Tabulka č.7: Vyšetrení svalové sily dle Jandy 

oblast pohyb, sval, svalová skupina pravá levá 

kyčelní kloub flexory kyčelního kloubu 5 5 

extenzory kyčelního kloubu 4+ 4+ 

m.gluteus maximus 3+ 3+ 

abduktory kyčelního kloubu 4+ 4+ 

adduktory kyčelního kloubu 4 4 

zevní rotátory kyčelního kloubu 4+ 4+ 

vnitFnl rotátory kyčelního kloubu 4+ 4+ 

lopatka addukce lopatky 4+ 4+ 

kaudálnl posun a addukce lopatky 5 5 

abdukce lopatky s rotaci 5 5 

elevace lopatky 5 5 

d) vyšetření funkce svalů při pohybu dle Kabata: 

• lopatka: 

1.diagonála -pohyb anterokraniálně (m.serratus anterior) 

o pacientka pohyb zvládá proti odporu bilat. 

-pohyb posterokaudálně (mm.rhomboidei, m.levator scapulae) 

o pacientka zvládá pohyb proti odporu bilat. 
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- 2.diagonála - pohyb anterokaudálně (m.pectoralis minor) 

• pánev: 

o pacientka zvládá pohyb správně i proti mírnému odporu 

bilat. 

- pohyb posterokraniálně (m.trapezius) 

o pacientka pohyb zvládá proti odporu bilat. 

1.diagonála - pohyb anterokraniálně (m.obliquus abdominis internus 

homolaterální a m.obliquus abdominis externus kontralaterálnf) 

o pravá strana - pacientka pohyb zvládá i proti mírnému 

odporu 

o levá strana - pacientka pohyb zvládá s mírným odporem 

- pohyb posterokaudálně (m.quadratus lumborum kontralaterální) 

o pacientka zvládá pohyb proti mírnému odporu bilat. 

- 2.diagonála - pohyb posterokraniálně (m.quadratus lumborum homalaterálnf) 

o pacientce dělá provedení pohybu problém, dochází 

k souhybu horního trupu, bilat. (levá strana horší) 

- pohyb anterokaudálně (m.obliquus abdominis internus 

kontralaterální a m.obliquus abdominis externus homolaterálnf) 

o pacientce dělá provedení pohybu problém, dochází 

k souhybu horního trupu, bilat. (levá strana horší) 

shrnutí: správné zapojení mezilopatkových svalů (střední část m.trapezius, 

mm.rhomboidei), oslabený m.gluteus maximus, snížená svalová síla hemstringů a 

adduktorů kyčelnlho kloubu bilat., oslabený m.ob/iquus abdominis internus bilat. (více 

vpravo) 

Neurologické vyšetření: 

-beze změny od vstupního vyšetření, tj. bez patologického nálezu 
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3.6.3 Závěr vyšetření: 

• dolni končetiny: 

- oploštělá příčná nožní klenba bilat. 

- varózní postavení levého hlezenního kloubu, rotace pánve do - mírná 

anteverze pánve 

- přetrvává blokáda pravého Sl skloubení 

- při chůzi zvýšený laterální posun pánve bilat. (více vpravo) 

- oslabený m.gluteus maximus bilat., snížená svalová síla hemstringů, 

adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu bilat. 

- omezená flexe v kyčelním kloubu s extenzí v kolenním kloubu pro tah svalů, 

omezená vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

- zkrácené hemstringy bilat. (stupeň 2 svalového zkrácení), na pravé dolní 

končetině zkrácený m.tensor fasciae latae (stupeň 1) a m.rectus femoris 

(stupeň 1) 

• trup: 

- ostrá bederní lordóza s vrcholem v oblasti L4 

- instabilita bederní páteře 

- přetížení paravertebrálnfch svalů v úseku bederní a dolní hrudní páteře 

zvýšený odpor pohybových segmentů bederní a horní hrudní páteře při 

pruženr 

- oslabený m.obliquus abdominis internus bilat. - více vpravo 

- mírný hypertonus horní části m.rectus abdominis a m.obliquus abdominis 

externus bilat. 

- oploštělá hrudní kyfóza 

- oslabené mezilopatkové svaly (střední část m.trapezius, mm.rhomboidei) 

- kraniální posun pravého ramene (0,5 cm) 

- mírná protrakce ramen bilat., zvýšené napětí m.pectoralis minor bilat. 

- zkrácená horní část m.pectoralis major bilat. (stupeň 1) 

• hlava: 

- předsunuté držení hlavy 
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3. 7. Zhodnocení efektu terapie 

3.7.1 Shrnutí nejvýznamnějších změn: 

• zlepšené postavení pánve - symetrie výšky hřebenů pánevních a předních 

zadních spin, snížená anteverze pánve 

• snížení hypertonu horní části m.rectus abdominis a m.obliquus abdominis 

externus bilat., snížení prominence kaudální části břišní stěny 

• zlepšená aktivita m. transversus abd. 

• jizva: klidná, posunlivá ve všech směrech, palpačně nebolestivá, bez zvýšeného 

napětí měkkých tkání v okolí 

• uvolněni měkkých tkání zad, zlepšená posunlivost thorakodorzální fascie 

• symetrické postavení lopatek 

• menší kraniální posun pravého ramene -z 1 cm na 0,5 cm 

• snížení protrakce ramen 

•· snížení hypertonu horni části m. trapezius bilat. a m.levator scapulae bilat. 

3.7.2 Přetrvávající obtíže: 

• omezený rozsah pohybu do flexe v kyčelním kloubu s extenzi v kolennim kloubu, 

omezená vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

• zkrácené hemstringy bilat. (stupeň 2 svalového zkrácení) 

• oslabený m.gluteus maximus bilat. 

• stále přetrvává blokáda pravého Sl skloubení 

• břišní svaly: přetrvává zvýšený tonus m. obliquus abdominis externus bilat. (ale 

oproti vstupnímu vyšetření ne tak výrazný) 

• ostrá bederní lordóza s vrcholem v oblasti L4 

• instabilita bederní páteře- zlepšení oproti vstupnímu vyšetřeni 

• hypertonus paravertebrálních svalů v úseku bederní a dolni hrudní páteře - obj. i 

subj. zlepšení oproti vstupnímu vyšetření 

• zvýšený odpor pohybových segmentů bederní a horní hrudní páteře při pružení 

• oploštělá hrudní kyfóza 

• oslabené mezilopatkové svaly (střední část m.trapezius, mm.rhomboidei) 

• kraniální posun pravého ramene (0,5 cm) 

• mirná protrakce ramen bilat., zvýšené napětí m.pectoralis minor bilat. 
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Tabulka č.8: Zhodnoceni efektu terapie (srovnáni výrazných parametrů) 

llodnocenýprvek Vstupni vy~etřeni Výstupní vyšetřeni 

Postavení pánve 
hřebeny pánevních kostí I pravá kraniálně _l)_osunuta o 1 cm ~etrická výška 
spinae iliacae posteriores inferiores I pravá kraniálně posunuta o 1 cm symetrická výška 

spinae iliacae anteriores superiores I pravá kraniálně posunuta o 1 cm symetrická výška 

Svalové napětí m.trapezius - horní část h~rtonus bilat. normotonus bilat. 
Svalové napětí m.levator scapulae hypertonus bi1at. normotonus bilat. 
Svalové napětí m.rectus abdominis - homi část hypertonus bilat. snížení hypertonu bilat. 

Svalové napětí m.obliq_uus abdominis extemus hypertonus bilat. snižení hypertonu bilat. 

Rozsah _pohybu 19'čelnfho kloubu pravá levá pravá levá 
flexe 70 60 15 70 

vnitřní rotace 15 25 25 25 

Svalová slla 

extenzory kyčelního kloubu 4 4 4+ 4+ 
m.gluteus maximus 3 3 3+ 3+ 
adduktory lopatky 4 4 4+ 4+ 
dolní část m.trapezius 4+ 4+ 5 5 

3.7.3 Efekt použitých fyzioterapeutických technik: 

Pacientka velmi dobře reagovala na aplikaci tepla (horká role) a techniky měkkých 

tkání - snížení hypertonu, subjektivně uvolněni. Velmi dobrý efekt měla tlaková 

masáž jizvy - během třítýdenního pobytu na Klinice Rehabilitačního lékařství došlo 

k uvolnění jizvy a zmizela její palpační bolestivost. Dále pacientka dobře reagovala 

na protažení thorakolumbální fascie (obj. i subj. uvolnění). 

Mobilizace: Mobilizace Sl skloubení měla pouze krátkodobý efekt, po terapii došlo 

k návratu blokády většinou do následujícího dne. Mobilizace hrudníku do flexe se 

neosvědčila, terapie neměla žádný efekt. Zato mobilizace bederní páteře do flexe 

přinášela velmi silné obj. i subJ. uvolnění dané oblasti. 

L 'TV: Pacientka dobře reagovala na zadané cvičení - došlo ke snížení hypertonu 

horní části m.rectus abdominis, m.obliquus abdominis externus, ke snížení 

prominence kaudální části břišní stěny, k aktivaci HSS bederní páteře (převážně 

m.transversus abdominis). Efekt byl pozorován i v oblasti lopatky- došlo ke zlepšení 

postavení lopatky a k posílení mezilopatkových svalů. 

Pacientce bylo doporučeno se po měsíci domácího cvičení objednat na ambulantní 

terapii - zkontrolování cviků, přidání dalších vhodných cviků (především na aktivaci 

HSS bederní páteře a posílení dolních fixátorů lopatek), cvičení dle Mojžíšové a 

mobilizaci kostrče. 
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4. ZÁVĚR 

S pacientkou jsem během jejího pobytu na Klinice Rehabilitačního lékařství Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady absolvovala 13 terapeutických jednotek, včetně 

vstupního a výstupního kineziologického rozboru. 

Na začátku každé jednotky jsem zjistila subjektivní stav pacientky a provedla krátké 

kontrolní vyšetření současného stavu. Poté následovala vlastní terapie s nácvikem a 

kontrolou cviků pro autoterapii a na závěr zhodnocení efektu dané jednotky. 

Díky aktivní spolupráci pacientky bylo dosaženo dobrého terapeutického výsledku. 

Pacientka byla zaučena pro autoterapii, která by měla dál pozitivně ovlivňovat její 

stav. 

Odborná čtyřtýdenní praxe na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV mi přinesla 

osvojení nových vědomostí a praktických poznatků. Při zpracovávání bakalářské 

práce jsem se podrobněji seznámila s danou diagnózou, jejími souvislostmi a 

možnostmi léčby. 

Cíl práce, zpracovat kauzuistiku pacientky a prostudovat dostupné informační zdroje 

o dané problematice, byl splněn. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AGR ......................................... antigravitační léčba 

aj ............................................... a jiné 

AP projekce .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . předozadní projekce 

atd ............................................ a tak dále 

bilat. ........................................ bilaterálně(= oboustranně) 

BMI .... .. .... .. .... .. .... ................... body mass index 

C páteř .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . krční páteř 

CT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. computer tomography 

č .............................................. číslo 

OK (DKK) ................................ dolní končetina (dolní končetiny) 

FNKV .................... ...... .... ...... . Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HSS ............ .... .. ...... .. .. .. .... .. .. .. hluboký stabilizační systém 

L .............. ...... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. lumbální (= bedernf) 

US .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . Jumbosakrální přechod 

LOK .. .. .. .... .......... ...... .. .. .. .. .. .... levá dolní končetina 

L TV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. léčebná tělesná výchova 

m. .... ...... .. ...... .. .... .. .. .... .. .... .. ... musculus (= sval) 

mj. . .. .. ...... .. ..... .... .. .. ... .. . . . . .. .. .. .. mimo jiné 

n ............................................... nervus 

např. ....................................... například 

obj ........................................... objektivně 

OP .......................................... operace 

P ............................................ puls 

PDK ...... .. .. ...... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. pravá dolní končetina 

PIR ........................................... postizometrická relaxace 

RHB .. . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. rehabilitace 

rtg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. rentgen 

S . .. .. ... .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . ... . .. . sakrální (křížový) 

SCM ......................................... musculus sternocleidomastoideus 

Sl .. ......... ........ ........ ... .... . . ....... sakroiliakální 

spol. ....................................... spolupracovníci 

stp. ......................................... status post(= stav po) 
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subj. ........................................ subjektivně 

Th .. . ... . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . ... . .. . . . . . thorakálni (=hrudni) 

Thl ............... ... ... ... .......... ..... thorakolumbálni přechod 

tj. ............................................ to je 

TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krevní tlak 

tzn. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to znamená 

tzv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . takzvané 

WHO . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. světová zdravotnická organizace 
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7. PŘÍLOHY 

a) rentgenové snímky páteře pacientky 

obrázek č.2: před OP - bočná projekce 

obrázek č. 3: před OP- AP projekce 

obrázek č.4: stp. OP - bočná projekce 

•'~;.~_9.".GQOO 
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obrázek č.5: stp. OP- AP projekce 



b) informovaný souhlas pacientky: 

- pro zachování anonymity pacientky přikládám pouze prázdný formulář 

informovaného souhlasu pacientky, originál s podpisem uchovávám u sebe 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Informovaný souhlas pacienta 

Souhlasím s použitím údajů o průběhu terapie za účelem zpracování bakalářské 

práce Anny Filipové, studentky 111. ročníku Fyzioterapie FTVS UK v Praze. 

Zároveň jsem byla seznámena s tím, že v bakalářské práci nebudou uvedena 

osobní data, tzn. celé jméno a př[jmení a rodné číslo. 

Případné videozáznamy a fotografie budou pořízeny s cílem zachovat 

maximální anonymitu. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika Rehabilitačního lékařství 

V Praze dne 2. února 2007 

podpis pacientky 


