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Abstrakt 

Název:  Konzervativní léčba deformit páteře v dětském věku  

Cíle:   Hlavním cílem této práce je poukázat na možnosti konzervativní léčby 

deformit páteře v uceleném pohledu a logické posloupnosti. V úvodu teo-

retické části budou uvedeny a stručně vysvětleny anatomie a biomecha-

nika páteře, které jsou potřebné k porozumění. Dále jsou uvedeny příkla-

dy deformit páteře a možnosti při jejich nápravě. Také bude poukázáno 

na konstrukční rozdíly trupových ortéz, používaných pro korekci a stabi-

lizaci páteře, a rovněž jejich funkční vlastnosti. Na konci, ve speciální 

části této práce, bude sepsán technologický a výrobní proces pro zhoto-

vení trupové ortézy. 

. Metody:   Pro řešení této problematiky bude čerpáno z odborné literatury, časopisů 

a publikací, týkajících se zejména záležitostí deformit páteře a jejího 

správného postavení. V kapitole o výrobním postupu trupových ortéz bu-

dou použity především mé zkušenosti z praxe. 

Výsledky: Při konzervativní léčbě deformit páteře, je velmi důležitá provázanost 

složek vedoucích k maximalizaci úspěchu při léčbě deformity páteře. 

Jedná se především o spolupráci lékaře a pacienta, kvalitní a funkční zho-

tovení trupové ortézy a v neposlední řadě optimistický přístup pacienta 

k léčbě samotné s využitím dostupné rehabilitační péče.  

Klíčová slova: Skolióza, obratel, páteř, trupová ortéza, konzervativní léčba, idiopatická. 



Abstract 

Title:  Conservative treatment of spinal deformities in childhood 

Objectives: The main aim of this work is to point out the possibility of conservative 

treatment of spine deformity in a comprehensive view and logical se-

quence. At the beginning of the theoretical parts, the anatomy and the 

biomechanics of the joints are adduced and briefly explained, which are 

necessary for understanding. Below are examples of deformity sleep and 

the possibility of their correction. Also, the constructional differences of 

the torso orthoses used for correction and stabilization of the spine, as 

well as their functional properties, will be mentioned. In the end, in the 

special parts of this work, the technological and manufacturing process 

for the production of fuselage orthosis will be written. 

Methods:  To solve this problem will be drawn from specialized literature, maga-

zines and publications, concerning in particular matters of spinal de-

formity and its proper position. In the chapter on the manufacturing pro-

cedure of fuselage bones, my experience will be used in practice. 

Results: In the conservative treatment of spinal deformities, the interdependence 

of the components leading to the maximization of success in the tre-

atment of spinal deformity is very important. This is mainly the coopera-

tion between the doctor and the patient, the quality and functional con-

struction of the trunk brace and, last but not least, the optimistic approach 

of the patient to the treatment itself using the available rehabilitation care. 

Keywords: Scoliosis, vertebra, spine, trunk brace, conservative treatment, idiopathic. 
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Seznam zkratek použitých v textu 

 

DMO   Dětská mozková obrna 

CNS   Centrální nervový systém 

PNS   Periferní nervový systém 

LTV   Léčebná tělesná výchova 

TR   Trapezius 

LD   Latisimus dorsi 

SA   Serratus anterior 

PM   Pectoralis major 

CTLSO  Cerviko-torako-lumbo-sakrální ortéza 

TLSO   Torako-lumbo-sakrální ortéza 

LSO   Lumbo-sakrální ortéza 

VDT   Vadné držení těla 
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1 Úvod 

Fyziologické postavení páteře v obou rovinách, má své opodstatnění, a proto při jakéko-

liv změně v jejím zakřivení, může docházet k nežádoucím následkům. Za ty nejvážnější 

se považují deformity páteře v takovém rozsahu, kdy již vyžadují operační řešení. Bez 

operačního přístupu při takovýchto deformitách dochází nejen k bolestivým stavům zad, 

ale také k omezování činnosti orgánů či utlačování nervových struktur. V lehčích přípa-

dech lze použít léčbu konzervativní, která je vedena rehabilitační složkou či její kombi-

nací s korzetoterapií. V obou případech jde o postižení páteře, které může omezovat 

v pohybové či pracovní činnosti. S preventivním přístupem ke správnému držení těla a 

příkladným pohybovým stereotypem, se lze některým typům onemocnění páteře zcela 

vyhnout. Během praxe, bylo možno se setkat s různými postiženími páteře, které vyža-

dují individuální přístup protetického pracovníka i rodičovské péče. Možnosti ve výrobě 

trupových ortéz, zvolení správného typu ortopedické pomůcky a práce s dětmi, byly 

natolik zajímavé, že nebyl nejmenší důvod, proč si toto nevybrat jako téma bakalářské 

práce. Tato práce má poukázat na možnosti při konzervativní léčbě páteře a celkový 

pohled na potřeby s tím spojené. Práce je rozdělena na dvě části, obecnou (teoretickou) 

a speciální (praktickou). Teoretická část je zaměřena na anatomii páteře, typy deformit 

páteře, jejich vyšetření a klasifikace. Dále pak na správné držení těla a také na působení 

a typy trupových ortéz. Část speciální je zaměřena na možnosti výroby trupových ortéz.  
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2  Metodika práce  

2.1  Cíl práce  

1. Shrnout základní informace o léčbě skolióz a také nastínění typů trupových ortéz 

2. Zevrubný popis postupu výroby trupové ortézy 

2.2  Úkoly práce  

Pro splnění jsou stanoveny následující úkoly:  

1. Sehnat a prostudovat odbornou literaturu, která se zabývá konzervativní léčbou            

deformit páteře  

2.  Získat informace kterých se mi dostalo na protetických pracovištích v rámci praxe  

3. Požádat o pomoc a doplnění informací pracovníky ortopedických a rehabilitačních 

pracovišť 

4. Sestavit postup při výrobě trupové ortézy 

2.3  Metodologie  

Při psaní této bakalářské práce bude použita metoda kvalitativního výzkumu, kdy za 

pomoci sběru dat, zúčastněného pozorování, poskytnutých informací rehabilitačního a 

ortopedického pracovníka tyto údaje budou vyhodnoceny a zpracovány. Práce bude 

obsahovat rešeršní zpracování literatury o problematice na základě daného tématu baka-

lářské práce a soupis těchto informaci jako jeho výsledek. Skládat se bude z obecné 

části, kde čtenář bude seznámen se základy anatomie páteře, správném držení těla, de-

formitami páteře a možnostmi její konzervativní léčby. V části speciální bude vysvětlen 

výrobní proces při zhotovování trupových ortéz. 
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3  Axiální systém 

Axiální, neboli osový systém, je dílčí částí posturálního systému. Je sestaven z kompo-

nent koncentrovaných kolem páteře, které mají nosnou, hybnou a ochrannou funkci. 

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

jeho spoje a dýchací svaly“, to vše tvoří osový skelet. K axiálnímu systému patří také 

část nervové soustavy, která zabezpečuje jeho funkci. (Dylevský, 2009 – s. 125). 

3.1  Páteř  

Páteř se skládá z 33 – 34 obratlů. Sedmi krčních, dvanácti hrudních, pěti bederních, pěti 

křížových a čtyř až pěti kostrčních obratlů. Mezi každým obratlem se nachází meziob-

ratlová destička. Meziobratlových destiček je 23 a ty společně s obratli tvoří takzvané 

pohybové segmenty (Dylevský, 2009). 

3.2  Obratel  

Obratle tvoří nosnou část páteře. Každá část páteře je zatěžována jinou statickou či dy-

namickou silou a proto jejich struktura i tvar jsou vzájemně odlišné. Obratel se skládá 

z těla, oblouku, výběžků, které slouží především pro úpony svalů, vazů a vzájemné 

skloubení jednotlivých obratlů. Tělo obratle představuje jeho nosnou část. Z důvodu 

nárůstu hmotnosti, kterou obratle nesou, se směrem dolů jejich těla zvětšují. Obratlový 

oblouk uzavírá a chrání prostor pro míchu a míšní kořeny (Dylevský, 2009). 

3.3  Krční obratel 

Krční obratle si lze v bočním pohledu představit jako sedlově prohnutá těla obdélníko-

vého tvaru s ledvinově tvarovanými styčnými plochami. Jejich výška se udává zhruba 

kolem 14 -16 mm. Růst těchto obratlů se odehrává v kraniokaudálním směru. Tělo krč-

ního obratle C1 je v tomto směru naprosto odlišný, nemá totiž žádné tělo. Tvoří jej pou-

ze přední a zadní kostěný oblouk (arcus anterior at posterior), (Dylevský, 2009).  

3.4  Hrudní obratel 

Hrudní obratel má vysoké, předozadně hluboké tělo. „Mělký otisk aorta descendes na 

obratlích T4 – T9, způsobuje asymetrický tvar těl hrudních obratlů“. Každý obratel má 

dvě plošky pro dvě žebra, na kterých se pojí s jejich hlavicemi. Na zadní části těla ob-

ratle se nachází dlouhý trnový výběžek. Trnový výběžek je skloněný kaudálně od Th7 

se postupně vyrovnává (Hudák, 2013 – s. 39).  
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3.5  Bederní obratel 

Bederní obratle jsou značně vysoké, kolem 30 mm. Jelikož pátý bederní obratel je ve 

své přední části vyšší než v jeho části zadní, tvoří tak na přechodu s křížovou kostí za-

lomené a vyčnívající předhůří, takzvané promontorium (Dylevský, 2009). 

 

 

Obrázek č. 1: Bederní obratel 

(Převzato z http://www.prirodopisproosmicku.estranky.cz/fotoalbum/operna-soustava/bederni-

obratel.html) 

 

3.6  Křížová kost a kostrč  

Křížová kost je trojúhelníkového tvaru a kyfotického zakřivení. Vzniklá křížová kost je 

tvořena pěti obratli, které se spojily a utvořily tak jeden celek. „Srůstem obratlů se vy-

tvořil kostěný kanál obsahující cauda equina“ (Hudák, 2013 – s. 40). V její horní části 

se nachází kontaktní plocha mezi S1 a L5, která tvoří základnu pro správné postavení 

páteře. Plocha těla S1 je lehce skloněna dopředu a tak meziobratlová destička mezi L5 – 

S1, kterou fixují pouze vazy, může snadno sklouznout dopředu a dolů (Dylevský, 2009). 

Kostrč se skládá z 3 – 5 spojených obratlů, které páteř zakončují. Je také trojúhelníko-

vého tvaru podobně jako kost křížová a je posledním páteřním úsekem, který ji zároveň 

ukončuje. Tato kostěná struktura je složena ze zbytků původních obratlových těl, ke 

kterému došlo v průběhu páteřního vývoje (Dylevský, 2009). Lumbopelvické spojení 

v koordinaci s kyčelními klouby, zajišťuje tělu vertikální polohu a je významnou pohy-

bovou jednotkou celého těla. (Repko, 2008). 

http://www.prirodopisproosmicku.estranky.cz/fotoalbum/operna-soustava/bederni-obratel.html
http://www.prirodopisproosmicku.estranky.cz/fotoalbum/operna-soustava/bederni-obratel.html
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3.7  Kostra hrudníku 

Tato část axiálního systému se skládá z hrudní kosti, hrudních obratlů a žeber. Tyto kos-

těné elementy jsou mezi sebou navzájem sjednoceny za pomoci jejich kloubních jedno-

tek. Tato kloubní spojení se nachází mezi žebry a obratli hrudního úseku, žeberními 

chrupavkami a hrudní kostí. Dále také mezi chrupavkami 6. – 9. žebra a spojením chru-

pavčitý a kostěných částí žeber (Dylevský, 2009).  

3.8  Žebra 

Dělíme je na takzvaná pravá, která se připojují pomocí chrupavky přímo k hrudní kosti. 

Nepravá, která se připojují prostřednictvím chrupavek k předchozím žebrům. Páry jede-

náctého a dvanáctém žebra končí v břišní svalovině a nazýváme je žebry volnými (Dy-

levský, 2009). 

3.9  Svaly a vazivo axiálního systému 

Aby obratle tvořily pevný celek páteře a dokázaly tak zajistit její vertikální postavení, je 

zapotřebí vazů a svalových skupin, které toto svoji pevnou vazbou na jednotlivé obratle 

zajišťují. Vazy dlouhé (ligamentum longitudinale anterior) spojující přední stranu obrat-

lových těl širokým vazivových pruhem a (ligamentum longitudinale posterior), spojující 

obratlová těla na jejich zadní straně integrují páteř v celé její délce. Krátké vazivové 

pruhy (ligamenta flava, intertransversaria a interspinalia), připojené k příčným a trno-

vým výběžkům, propojují jednotlivé funkční segmenty (Repko, 2008). 

Pro ergonomický pohyb, rovnováhu těla a ladný lokomoční stereotyp, je zapotřebí har-

monické souhry svalů. Jde o svalové skupiny, které tělu zabezpečují vzpřímení, ohnutí a 

úklon trupu. Tyto úkoly obstarávají krátké (intersegmentální) svaly, nacházejících se 

hlavně v hluboké vrstvě obklopující páteř, střední (intrasektorové) a dlouhé (intersekto-

rové) svaly, které jsou naopak uloženy povrchněji. (Repko, 2008). 

3.9.1  Meziobratlová ploténka 

Jedná se o chrupavčitou elastickou tkáň, která spojuje sousedící plochy obratlových těl a 

působí jako tlumič nárazů. Skládá z vazivové chrupavky obalené tuhým kolagenním 

vazivem a v jejím středu huspeninového jádra (nucleus pulposus). Meziobratlové plo-

ténky se také významně podílejí na délce presakrálního úseku a tvoří až 25% jeho cel-

kové délky (Dylevský, 2009). 
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Obrázek č. 2: Meziobratlová ploténka 

(převzato z https://eref.thieme.de/cockpits/clAna0001/0/coAna00005/4-1277) 
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4  Funkce páteře 

Páteř plní celkem tři funkce: 

1. Dynamickou stabilitu - ta je tvořena pružností vazivového a svalového aparátu. Fasciál-

ní obaly i úponové šlachy svalů, tvořené vazivem, působí jako akumulátory energie, 

která je generována svaly při své aktivitě. Tuto pružnost využívá ve prospěch tlumení 

nárazů, probíhajících pohybů (Dylevský, 2009). 

2. Statickou stabilitu – obstarává vzpřímené postavení těla. To obstarává trojí pilíř pro 

stabilitu páteře.  

 přední pilíř – je tvořen podélnými vazy, které jsou provázány s těly obratlů a meziobrat-

lovými disky (Dylevský, 2009). 

 dva postranní pilíře – utvářejí pouzdra intervertebrálních kloubů, kloubních výběžků a 

pevné spojení sousedících obratlů. Ke stabilizaci páteře v neposlední řadě také patří 

kostra hrudníku a pletence horních i dolních končetin. 

3. Ochrannou funkci – ta zabezpečuje krytí páteřní míchy, probíhající obratlovým otvorem 

(Dylevský, 2009). 

4.1  Fyziologické zakřivení páteře 

Fyziologické zakřivení páteře v sagitální rovině obsahuje krční lordózu – páteř je pro-

hnuta směrem dopředu, hrudní kyfózu – páteř je prohnuta směrem dozadu a bederní 

lordózu (Repko, 2008). 

Po narození dítěte, kdy páteř je v podstatě rovná, se její vývoj uzpůsobuje pomocí lo-

komočních prvků novorozence. Jako první se vytváří krční lordóza, když dítě začne 

zvedat hlavu. Jakmile se začne jedinec posazovat, dostává se hrudní i bederní část páte-

ře do jednoho kyfotického oblouku. Bederní lordóza se jako poslední formuje teprve až 

při samotném stoji (Paneš, 1993). 

Pro páteř jsou tato zakřivení naprosto nezbytná: 

 Zajišťují páteři pružnost, která ve spolupráci s meziobratlovými disky tlumí vertikální 

nárazy při chůzi.  

 Esovité prohnutí oproti zcela rovné páteři, zvyšuje její nosnou funkci až několikanásob-

ně (Repko, 2008). 
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Obrázek č. 3: Fyziologické zakřivení páteře 

(převzato z https://zeomasaze.webnode.cz/odkazy-clanky/chrbtica/) 

 

4.2  Pohyb páteře 

Pohyb páteře zajišťuje:  

1. Předklon a záklon (anteflexe a retroflexe) - k nejrozsáhlejšímu pohybu dochází v krční 

části. flexe – extenze, inklinace a rotace. Nejpohyblivější je krční páteř, nejvíce však 1. 

a 2. obratel. Nejméně pohyblivá je naopak páteř hrudní. V hrudní části, ke které jsou 

připojena žebra, je pohyb páteře dosti omezen. K nejmenšímu pohybu dochází v části 

bederní (Grim, Druga, 2001). 

2. Úklon (lateroflexe) – se odehrává především v krajině krční a bederní. 

3. Otáčení (rotace) – největší měrou se odehrávají v krční páteři v atlantoaxiálním kloubu. 

V hrudní části je rotace omezena vlivem spojení žeber. V bederní části je rotace omeze-

na značně a to z důvodů kloubních ploch pravé a levé strany obratle, které nejsou sou-

částí jedné otáčivé plochy. 

4. Kroužení (cirkumdukce) – součinnost flexe, extenze a lateroflexe (Grim, Druga, 2001). 
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4.3  Pohybový segment 

Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment. Jednotlivé segmenty jsou tvo-

řeny dvěma sousedními obratli, párem meziobratlových kloubů, meziobratlovou destič-

kou, vazivovým a svalovým aparátem.  

Každý takový segment obsahuje páry nervových kořenů vystupujících z míchy (Repko, 

2008). 

Pohybový segment páteře z hlediska jeho funkce se skládá z tří základních komponent: 

nosné, hydrodynamické a kinetické.  

 Obratle a jejich meziobratlové vazy tvoří nosnou a pasivně fixační komponentu. 

 Meziobratlové destičky a páteřní cévní systém zajišťuje hydrodynamickou složku. 

 Páteřní klouby a svaly se aktivně podílí na kinetickém a fixačním projevu pohybového 

segmentu (Dylevský, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 : Pohybový segment, Repko 2008 
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5  Deformity páteře 

V sagitální rovině jsou zakřivení páteře nezbytná, avšak v její rovině frontální by páteř 

neměla vykazovat větší zakřivení. Pokud se tomu tak děje a vychýlení do stran je větší 

než 10o  a to i s přidanou rotací obratlových těl, jde o patologické zakřivení známé jako 

skolióza (Repko, 2008). 

I když jsou zakřivení v rovině sagitální ku prospěchu páteře, ani tato nesmí přesahovat 

hranici zakřivení fyziologického. V takovém případě jde o patologický stav a to o          

hypo – hyper kyfózu či lordózu (Repko, 2008).  

5.1  Vadné držení těla 

Nedostatečný pohyb ať už vyvolaný sedavým zaměstnáním, stresem, nesprávnou výži-

vou a následnou obezitou, vysedáváním u televize či počítače, zapříčiňuje svalovou 

nerovnováhu. U určitých svalových skupin nastávají změny v podobě oslabení břišního 

a zádového svalstva, zvětšené bederní lordóze, zkracování ohýbačů kyčlí, zvětšené 

hrudní kyfóze s držením hlavy ve flexi a zkrácených prsních svalů (Janíček, 2012). Ná-

sledkem toho dochází k vadnému držení těla a při dlouhodobém trvání se takové posta-

vení může fixovat. Následná konzervativní léčba, která se při těchto patologických sta-

vech zavádí, již nemusí postiženou oblast plně zkorigovat (Janíček, 2012). Jako preven-

ci proti nerovnováze svalového aparátu, lze aplikovat pohybovou činnost. Ta by se měla 

aplikovat již v dětském věku, kde lze v jedinci vybudit radost z pohybu samotného. 

Zvýšením fyzické aktivity pomocí cvičení nebo rekreačních sportů, kterých je nepře-

berné množství, lze vybrat takovou, která je pro napravení svalového aparátu vyhovující 

(Janíček, 2012). 

5.2  Vrozené a vývojové vady páteře 

K vývojové vadě páteře může docházet již v prenatálním věku dítěte, kterou lze spatřit 

již po narození. Během růstu dítěte se stupeň deformity může stále prohlubovat nebo se 

mohou zvyšovat příznaky tohoto postižení (Janíček, 2012). 

Může k ní docházet i během růstu páteře a to nejčastěji ve věku, kdy jedinec ve svém 

vývojovém období roste nejrychleji. Některá tato onemocnění se mohou vyznačovat 

deformitou páteřní křivky, která ale také může vznikat na základě jiné příčiny (Janíček, 

2012). 
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 Nejčastější formy: 

  Poruchy segmentace (nesegmentovaná jednostranná či oboustranná lišta) 

  Poruchy formace (nevyvinutý orgán) 

  Smíšené poruchy 

  Dysraphie (neúplné uzavřeni neurální trubice), (Janíček, 2012). 

5.3  Nesprávné postavení pánve 

Postavení pánve je zcela zásadní pro rovnováhu celého trupu a osu těla. Nadměrný 

sklon, rotace nebo oblikvita, pánve vyvolává nežádoucí postavení křížové kosti pro vý-

chozí vzpřímení páteře (Repko, 2008). 

Fyziologické postavení pánve: „Vchod malé pánve tvořený spojnicí promontoria, linea 

terminalis a horního okraje symfýzy svírá s horizontálou úhel přibližně 60o“(Repko, 

2008 - s. 22). 

5.3.1  Přílišný zadní sklon pánve 

Tohle postižení je patrné v sagitální rovině. Většinou bývá způsobené svalovou disba-

lancí, která může být navíc doprovázena zkrácením podkolenních šlach, hyperaktivitou 

extenzorů kyčlí nebo oslabením dolních extenzorů zad (Repko, 2008). 

5.3.2  Přílišný přední sklon pánve 

Opět jde o postižení v rovině sagitální. Příčinou tohoto patologického jevu je zejména 

oslabení trupového svalového aparátu, zkrácení kyčelních flexorů a zkrácení tractus 

iliotibialis (Repko, 2008). Pro určení správného předozadního sklonu pánve je možno 

použít měření pomocí rtg. Z bočního rentgenového snímku lumbosakrálního přechodu a 

pánve, kde úhel přímky vedené ze středu horní plochy S1 do středu hlavic obou femurů 

(pelvic tilt), svírá s vertikálou cca 12o. Dále se také dá určit sklon sakrální kosti. Jde o 

úhel mezi horní lištou S1 a horizontálou (sacral slope), který je normován cca na 41o. 

Pánevní incidence (pelvic incidence) je označována jako úhel mezi femorálními hlavi-

cemi a kolmicí taženou středem sakrální lišty S1, který svírá cca 53o (Legaye, Beaupére 

2005). 
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5.3.3  Rotace pánve 

Zde se jedná o deformitu v rovině transverzální. Na rotaci pánve přímo navazuje rotace 

obratlových těl. Ve většině případu tento jev vyvolává nežádoucí skoliotická zakřivení 

(Repko, 2008). 

 5.3.4  Oblikvita pánve a sakra 

Oblikvitou pánve se myslí její sklopení ve frontální rovině. K tomuto sešikmení může 

docházet z hlediska špatného svalového tonu, jako je například oslabení abduktorů a 

kontraktury adduktorů kyčle, skoliotického zakřivení páteře, nerovnovážného postave-

ním trupu a také dislokaci v kyčelním kloubu. Přímo spojena je s tímto jevem například 

dlouhá jednostranná torakolumbální křivka (Repko, 2008). 

Nesprávné postavení sakrální kosti v její horizontální podobě, má na bederní páteř zá-

sadní vliv. Ta působením sklonu sakrální plochy, na kterou nasedá, se tomuto náklonu 

naprosto podvolí a vytvoří tak základ pro vznik skoliotické křivky. Toto naklonění mů-

že být způsobeno 1) pánevní oblikvitou, 2) rozdílem délky končetin, 3) deformitou sa-

motného sakra nebo jejich kombinací (O‘Brian 2008). 

 

 

Obrázek č. 5: Pánevní oblikvita, O’Brian 
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6  Skolióza a jiné deformity páteře 

Slovem skolióza neoznačujeme chorobu, nýbrž atypické zakřivení páteře ve frontální 

rovině, které je doprovázeno rotací obratlových těl. Tato deformita se může vyskytovat 

v zakřivení jednoduchém, neboli jednostranném a dvojitém tzv. esovitém (Janíček, 

2012).  

Příčiny vzniku skoliózy jsou různorodé a je jich celá řada.  Od nežádoucí vrozené změ-

ny tvaru obratle až po nestejnoměrnou délku končetin. 

Základní termíny:  

 Hlavní křivka – vzniká jako první, obtížnější redrese, zpravidla strukturální. 

 Vedlejší křivka – vzniká jako kompenzace trupu, na základě primární křivky.  

 Strukturální křivka – jedná se o méně flexibilní úsek páteře, změny tvaru obratlů. 

 Nestrukturální křivka – normální pohyblivost, bez změny tvaru 

obratlů (Sosna, 2001). 

 Vrcholový obratel – nevzdálenější od vertikální osy, nejvíce 

rotovaný.  

 Koncový obratel – je položen nejkraniálněji nebo nejkaudálně-

ni na křivce a jeho krycí plocha je nejvíce skloněna směrem ke 

konkávní straně křivky (Sosna, 2001). 

 Kompenzace křivky – ve stoji spuštěná svislice od protuberan-

tia occipitalis externa, která prochází střední částí sakra.  

 Cobbův úhel – udává velikost křivky ve stupních (Sosna, 

2001). 

 

 

Obrázek č. 6: Orientace při měření  

(převzato z http://docplayer.cz/docs-images/41/11700732/images/page_13.jpg) 
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6.1  Rozdělení skolióz z hlediska příčiny a mechanizmů vzniku 

Kongenitální skolióza:  

Projevem kongenitální skoliózy je segmentace obratlů nebo porucha jejich formace. 

Tyto poruchy se nevyskytují pouze samostatně, jejich působení může být i smíšené. Již 

po narození lze tyto poruchy jednoznačně rozeznat. Klínovitý obratel nebo jednostranná 

nesegmentovaná lišta způsobují asymetrii růstu páteře na jedné straně. U takto postiže-

ného jedince během růstu často dochází i k její progresi (Gavriliu, 2014). 

 

 

Obrázek č. 7 : Segmentovaná lišta, porucha formace 

 (převzato z http://www.skolioza.cz/kongenitalni/) 

 

Přidružené anomálie: 

Neurologické malformace – vyskytuje se cca u 35% pacientů s vrozenou skoliózou, 

dochází k neurologické malformaci související s nervovým systémem. Nejčastěji se 

vyskytují diastematomyelie, Chiariova malformace, intradurální lipom (Gavriliu, 2014). 

Vrozená srdeční malformace – vyskytuje se cca u 20% pacientů s vrozenou skoliózou. 

Dochází zde k transpozici velkých cév, což vyžaduje chirurgický zákrok (Gavriliu, 

2014). 

Urologické anomálie – vyskytuje se cca u 20% případů. Tuto anomálii může provázet 

vezikoureterální reflux nebo hypospadie. Můžeme se také setkat s inguinální kýlou, 

která při velkých rozměrech vyžaduje chirurgický zákrok (Gavriliu, 2014). 
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Idiopatická skolióza: 

Etiopatogeneze idiopatické skoliózy není známá. Některé studie se opírají o teorie ne-

poměru mezi rychlostí růstu neurální trubice a kostěného skeletu páteřního kanálu, vý-

vojové poruchy růstu obratlů a podobně. Jedná se o nejčastější formu skoliózy, jež se 

vyskytuje více u dívek nežli u chlapců a to v poměru 9 : 1. (Janíček 2012). 

Zakřivení páteře ve frontální rovině často doprovází zmenšená nebo vyrovnaná hrudní 

kyfóza. Ve zmenšené míře dochází i ke zvýšenému kyfotickému postavení páteře, kde 

již ve vzpřímené poloze se tvoří znatelnou žeberní prominenci. Pro souhrnný termín 

těchto deformit je použito slovo kyfoskolióza (Janíček 2012). 

U menších křivek se často setkáváme s jejich stagnací, dokonce i ke spontánnímu zlep-

šení. Naopak u křivek většího rozsahu v adolescentním věku dochází k výrazné progre-

si. Z původní flexibilní křivky se pak časem stává strukturální pevná křivka s výraznou 

rotační složkou. Tato rotace na konvexní straně vytváří paravertebrální val, zvaný také 

gibbus (Janíček 2012). 

U křivek nad 60o dle Cobba dochází k silné deformaci rudníku. Ta může mít za následek 

utlačení plic a omezovat tak jejich řádnou ventilaci. S návazností na tuto skutečnost 

může dospět i k řadě kardiopulmonálních problémů (Janíček 2012). 

Lze ji také dělit podle období vzniku na skoliózu infantilní, ta se objevuje do 3 let věku 

a většinou se spontánně upraví. Jen výjimečně velmi rychle progreduje a stává se tak 

terapeutickým problémem. Léčbou do 20o je pravidelné sledování, nad tuto hranici je 

doporučena korzetoterapie a u křivek větších než 50o se již přistupuje k operačnímu ře-

šení (Janíček 2012). 

Juvenilní skolióza, ta nastává mezi třetím rokem věku a nástupem puberty. Obyčejně 

mírná křivka bez výrazné progrese. K té dochází spíše během dospívání. Pod 20o opět 

pouze sledujeme, křivky s progresí nebo křivky nad 25o léčíme korzetem. Při výrazné 

progresi či zvětšením nad 40o se opět indikuje řešení operační (Sosna, 2001). 

Adolescentní skolióza přichází s nástupem puberty až do ukončení kostního růstu. U 

lehkých křivek zpravidla nedochází k zásadní progresi nebo jen ve výjimečných přípa-

dech. Naopak u středně těžkých křivek si musíme dávat pozor na možnost velmi rychlé 

progrese. Při ukončení kostního růstu křivky do 40o zpravidla neprogredují (Sosna, 

2001). 
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Terapie: mezi 10 – 20o každých 6 měsíců kontrola u specialisty, mezi 20 – 40o korzeto-

terapie a u křivek větších jak 40o, s ohledem na další kritéria, indikována operační léčba 

(Sosna, 2001). 

Sekundární skolióza: 

Záněty, operace páteře, úrazy i některé choroby, to vše může zapříčinit vznik takzvané 

sekundární skoliózy. Stejně tak i rozdílná délka končetin může mít na páteř nepříznivý 

vliv. Tímto dlouhotrvajícím zatížením posturálního systém dochází ke strukturálním 

změnám obratlů (rotace, torze) a postupnému vývinu takzvané posturální skoliózy (Sos-

na, 2001). 

Neuromuskulární skolióza: 

Ve většině případů se jedná o vrozené postižení. Toto onemocnění zasahuje míchu, její 

periferní nervou soustavu a neuromuskulární spojení. Na základě tohoto onemocnění 

dochází k poruše motorického systému. Takto postižený není schopen svévolně ovládat 

periferní svaly a dává tak možnost páteři vytvářet naprosto bizarní křivky (Sosna, 

2001). 

Deformity páteře, jejichž příčinou jsou neuromuskulární onemocnění, jsou zcela odlišné 

od klasických deformit idiopatického charakteru. Představují mnohem komplikovanější 

terapeutický problém. K závažným a významně komplikujícím faktorům pro léčbu těch-

to deformit, jsou zejména poruchy svalové disbalance, oblikvita pánve nebo ochrnutí 

dechového svalstva (Repko, 2008). Vše výše uvedené vede k výrazné progresi deformi-

ty, která pokračuje i po skončení kostního růstu. „Obecně platí pravidlo, že čím větší je 

stupeň či asymetrie paralýzy, tím větší je i stupeň deformity“. V případě neléčených  

neuromuskulárních skolióz, jsou ohroženy základní životní funkce pacienta (Repko, 

2008 – s. 15). 

6.2  Deformity páteře při DMO 

U těchto typů onemocnění se nejčastěji můžeme setkat se skoliotickou křivkou, hrudní 

hyperkyfózou či bederní hyperlordózou. Tíže křivek se odvíjí od charakteru a stupni 

postižení. V mnoha případech se ovšem setkáváme s lehčími formami křivek, které pa-

cient převážně nevnímá a ani jej nijak neobtěžuje. U těžších forem DMO 

s doprovodnou spasticitou se většinou vyskytuje jednostranná kyfoskolióza s oblikvitou 

pánve a kyčelními deformitami (Repko, 2008).  



28 

 

Z důvodů flekčních kontraktur dochází k předklonu trupu a zvýšenou bederní hyper-

lordózou. Takový pacient je většinou odkázán na invalidní vozík. Na rozdíl od idiopa-

tických skolióz jsou tyto deformity špatně kontrolovatelné pomocí konzervativní léčby. 

Dochází také k výrazné progresi i po dokončení kostního růstu (Repko, 2008). 

6.3  Hyperkyfóza, hyperlordóza 

Zakřivení páteře v sagitální rovině ve tvaru písmene S, se snaží zmírnit zatížení její za-

tížení. Při dynamickém pohybu takto zakřivená páteř absorbuje nárazy na ni dopadající. 

Při zvětšení přirozeného zakřivení v lordotické podobě (krční, bederní) a kyfotické po-

době (hrudní), již mluvíme o hyperlordóze a hyperkyfóze (Snášel, 2014). 

Kyfóza nejčastěji vzniká u pacientů s vadným držením těla. Na zádech vzniká takzvaný 

hrb, doprovázený protrakcí ramen a předsunem hlavy. Jelikož tělo funguje jako celek, 

tak v návaznosti na tuto skutečnost se mění zakřivení jak u krční, tak i u bederní křivky. 

To vše jako kompenzační prostředek rovnováhy těla (Snášel, 2014). Při těchto změnách 

často dochází k bolestem zad, únavě svalů, ztuhlosti v daném segmentu. Následkem 

toho můžeme pociťovat i silnou dechovou nedostatečnost. Při rozvíjející se hyperkyfóze 

ve větším měřítku, může nastat problém se stlačením páteřní míchy s neurologickými 

příznaky či komplikací srdeční činnosti (Snášel, 2014). 

Posturální kyfóza: 

Jde o nejběžnější typ získané kyfózy, často označované jako kulatá záda a to na základě 

vadného držení těla. Dochází k ní hlavně v období rychlého růstu, někdy kolem 12. roku 

života. Vyvolat ji lze zejména sedavým způsobem života nebo přetěžováním páteře. 

Vrchol kyfózy nacházíme mezi 6 – 8 hrudním obratlem. Hrudník je převážně plochý až 

vpáčený. Tuto deformitu lze cvičením břišních svalů, zkrácených a ochablých svalů 

přední a zadní strany hrudníku značně ovlivnit (Snášel, 2014). 

Scheuermannova choroba: 

Tato choroba je charakteristická strukturální deformitou obratlů. Často se vyskytuje 

v kombinaci se skoliózou. Nemoc postihuje chlapce 5x častěji než dívky a to ve věku 

mezi 14 – 16 lety. U dívek je to mezi 12 – 15 rokem. Přestavba normálního obratle do 

podoby obratle klínovitého, může vyvolávat trvalé bolesti (Snášel, 2014). 
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kongenitální (vrozená) kyfóza 

Jedná se o vrozenou kyfózu vznikající na podkladě deformit obratlových těl. Dochází 

k ní v prenatálním věku, kde během vývoje došlo například ke vzájemnému srůstu ob-

ratlů (Snášel, 2014). 

6.4  Vyšetřovací metody 

Abychom nasbírali co nejvíce informací vedoucích ke správnému určení diagnózy, je 

zapotřebí znát rodinnou anamnézu, provést klinické vyšetření pacienta a využít moder-

ních zobrazovacích metod (http://www.skolioza.cz/). 

Rodinná anamnéza: pacient nám sděluje jak osobní, tak i rodinný zdravotní stav až po 

současnost. Zajímá nás zejména stupeň pohlavního vývoje dítěte. Zvláště pak u děvčat 

se zajímáme o počátek menstruace. V období těsně před jejím začátkem totiž dochází 

k silné progresi deformity na základě největšího růstového potenciálu. Neméně důležité 

jsou také případné psychosomatické problémy, které mohou jedince v průběhu života 

postihovat (http://www.skolioza.cz/). 

Klinické vyšetření: u pacienta ve vzpřímené poloze můžeme snadno zjistit viditelná 

zakřivení páteře, nesouměrnost boků. Lze se zde také zaměřit na rozdílnou výšku ra-

men, lopatek pánevních hřebenů a klíčních kostí (http://www.skolioza.cz/). 

V předklonu hodnotíme míru tohoto zakřivení a případné žeberní prominence nebo ji-

nak také gibby. Pro měření této prominence používáme speciální měřicí přístroj zvaný 

skoliometr nebo prosté pravítko a běžnou vodováhu. S porovnáním strany vedlejší, lze 

takto snadno vzniklé navýšení gibbu naměřit. Tímto způsobem můžeme měřit i promi-

nenci lopatek (http://www.skolioza.cz/). 

Dalším takovým vyšetřením je kompenzace páteře. Ta se určuje také vestoje a to za 

pomocí olovnice spuštěné od trnového výběžku sedmého krčního obratle. V případě 

krčních křivek měříme od occipitu. Olovnice neprocházející intergluteální rýhou, vyka-

zuje dekompenzaci páteře. Vyšetříme i pasivní a aktivní úklony do obou stran a tím lépe 

odhadneme flexibilitu deformity. Součástí klinického vyšetření může být také speciální 

neurologické vyšetření a zjištění funkčního stavu kardiopulmonálního aparátu 

(http://www.skolioza.cz/). 

http://www.skolioza.cz/
http://www.skolioza.cz/
http://www.skolioza.cz/
http://www.skolioza.cz/
http://www.skolioza.cz/
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Zobrazovací metody: mezi základní metody zobrazení deformity používáme rentgeno-

vé snímky. Ty musí být v podobě dlouhých snímků, na kterých lze jasně spatřit polohu 

hlavy i pánve (http://www.skolioza.cz/). 

 Vyhotovují se v předozadní i boční projekci a to ve vzpřímeném stoji pacienta. 

V případě potřeby můžeme zhotovit snímky v úklonu na konvexní stranu jednotlivých 

křivek (http://www.skolioza.cz/). 

Pro zjištění flexibility křivky lze také použít pevný polštář ve tvaru klínu. Pacient si na 

něj nalehne pod nevýraznější částí žebra, které se připojuje k vrcholu křivky. Tělo je 

uvolněné a ruce za hlavou. Ramena ani kyčle se nesmí dotýkat rentgenového stolu, aby 

se flexibilita mohla ukázat v plné míře (O‘Brian 2008). 

Tíže těchto křivek se určuje měření úhlů dle Cobba a to jak v předozadní tak i boční 

projekci. Zachycení pánve je důležité z hlediska posouzení oblikvity a také určení kost-

ní zralosti. Kostní zralost určuje osifikace pánevních hřebenů a měří se metodou podle 

Rissera (O‘Brian 2008). 

Mezi další zobrazovací metody patří také magnetická rezonance nebo počítačová tomo-

grafie, které nám mohou ukázat poruchu páteřního kanálu či nervových struktur 

(http://www.skolioza.cz/). 

6.4.1  Stupeň kostní zralosti 

 Risserův stupeň: 

0 – žádná viditelná iliakální apofýza 

1 – počáteční osifikace iliakální apofýzy 

2 – migrace v polovině horní části iliakálního křídla 

3 – tři čtvrtiny vzdálenosti 

4 – osifikace přecházející křídlo bez spojení s os ilium 

5 – kompletní osifikace iliakální apofýzy s fúzí k os ilium  

(O‘Brian 2008). 

http://www.skolioza.cz/
http://www.skolioza.cz/
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Obrázek č. 8 : Risserovo znamení, O’Brian 2008 

 

6.4.2  Měření dle Cobba 

„Cobbův úhel vyjadřuje velikost křivky ve stupních“ (Sosna, 2001 – s. 81). Tato metoda 

se uplatňuje při posuzování křivky na rtg snímcích. Vytvořením přímky na horní krycí 

ploše proximálního koncového obratle a dolní krycí ploše distálního koncového obratle 

vytvoříme základ pro měření úhlu. Je velice důležité správně určit koncové obratle, aby 

svíraný úhel netvořil odchylku. Poté k těmto přímkám vztyčíme kolmice, které se 

v určitém místě protnou (Sosna, 2001). 

Jejich doplňkový úhel nám vyjádří skutečnou tíži křivky. Toto měření lze použít jak 

v rovině frontální, tak v rovině sagitální (Sosna, 2001). 

 

Obrázek č. 9: Měření dle Cobba (převzato z http://www.skolioza.cz/zobrazovaci-metody/) 

 

http://www.skolioza.cz/zobrazovaci-metody/
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6.4.3  Rotace obratlů dle Nash – Moe 

Na tomto schématu měření rotace obratlů dle Nash – Moe, je patrný posun pediklu smě-

rem ke střední rovině. Pokud si rozdělíme polovinu obratle na tři části, lze z toho snad-

no posuzovat stupeň jeho rotace. Postupně můžeme sledovat rotaci těchto obratlů od 

neutrální pozice 0, po nevyšší rotační stupeň hodnocen číslem IV (Repko, 2008). 

 

Obrázek č. 10 : Rotace obratlů, O’Brian 2008 

 

6.4.4  Michaelisova routa 

Jedná se o pomyslný kosočtverec tvořený zadními horními spinami kyčelními, trnovým 

výběžkem bederního obratle L5 a horním okrajem rýhy gluteální rýhy. U tohoto vyšet-

ření vnímáme symetrii tohoto kosočtverce (Vařeka 1995). 



33 

 

6.4.5  Sakroiliakální posun 

Při pozorování zadní horní spiny se tato dostává níže a přední horní spina zase naopak 

výše, zatím co na druhé polovině pánve je situace opačná. Při předklonu pacienta mů-

žeme pozorovat takzvané předbíhání, kdy nižší zadní spina předběhne vyšší. Tento fe-

nomén se vyrovnává do 20 sekund (Vařeka 1995). 

6.4.6  Hodnocení postavení pánve dle dolních končetin 

Na postavení pánve a tím pádem křížové kosti připojené SI kloubem má rozhodující 

vliv funkční či strukturální změny dolních končetin. Délka dolních končetin může být 

přímou příčinou vzniku posturální skoliózy. Mezi anatomické změny se řadí rozdílná 

délka bércových nebo stehenních kostí (Vařeka 1995). 

Dále to mohou být valgózní či varózní postavení kolenních a hlezenních kloubů nebo 

rozdíly ve výšce podélné klenby chodidla. Tato zmíněná postavení se neberou vážně 

dříve než po 6 roku dítěte, kdy se tyto struktury ještě pořád formují. Dalším možným 

faktorem jsou svalové disbalance. Z důvodů zkrácení kyčelních svalů zajišťujících 

addukci a oslabení svalů zajišťujících abdukci na jedné straně pánve, dochází k poklesu 

pánevní lopaty na straně druhé (Vařeka 1995). 
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7  Správné držení těla při stoji 

 Dolní končetiny se snažíme držet volně u sebe, chodidla by neměla být nijak zevně ani 

vnitřně vytáčena, ale držena vodorovně s prsty položenými bez na podložce. Prsty by 

neměly být zvedány nad podložku, ani v drápovitém zatažení. Nárty s nadlehčením vy-

točeny zevně. Kolena neprotlačujeme vzad, ale společně s kyčlemi protaženy směrem 

vzhůru (Vařeka 1995). 

 Pánev ve své frontální rovině by měla zachovat horizontálu kyčelních lopat. V rovině 

sagitální, jak je již popsáno výše, kdy promontorium linea terminalis a horní okraj sym-

fýzy svírá s horizontálou úhel přibližně 60o. Hýžďové svaly zatnuté a tažené směrem 

dolů (Vařeka 1995). 

 Břicho zatažené, páteř ve frontální rovině bez úklonů, v rovině sagitální s bedry taže-

nými vzad. Lopatky celou svoji plochou přiléhají k trupu, ramena uvolněna do šířky, 

tlačena směrem dolů a dozadu. Paže svěšeny volně podél trupu (Vařeka 1995). 

 Brada s krkem svírají pravý úhel, oči a zevní zvukovod společně tvoří horizontálu 

s temenem taženým směrem vzhůru (Vařeka 1995). 

7.1  Aktivní stabilizace páteře 

Páteř je aktivně stabilizována všemi svaly na ni působícími přímo či nepřímo. Biome-

chanické tvarování páteře podporuje teorii, že v rozvoji skolitické deformity je hlavním 

faktorem vnější dynamická a asymetrická síla umístěná v dorsolaterální části pohybo-

vého segmentu (Lidström1988). 

Tato asymetrie může být způsobena primární myogenní poruchou nebo dysfunkcí nad-

řazeného neuromuskulárního řídicího systému. V nadřazeném řídicím systému jsou za-

hrnuty části neuromuskulární smyčky obsahující aferentní vstup, centrální zpracování, 

adaptaci a neuronový výstup. Centrální zpracování je ovlivňováno hlavně z rovnováž-

ných center v mozkovém kmeni, které řídí posturální rovnováhu, ale zahrnují i vyšší 

centra včetně kůry (Lidström1988). 
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7.2  Charakteristika zdravé chůze 

Obecně:  

Součástí zdravé chůze je fyziologické zapojení a posílení funkcí agonistů do svalových 

řetězců a současná inhibice antagonistů. Dále je nutné zvýšit rozsah pohybu těla, a to 

vzhledem k jeho potřebě pro neomezenou dynamickou chůzi. Upravený vzorec chůze 

zařadit do pohybového stereotypu každodenního života (Smíšek 2016). 

Konkrétně: 

Pomocí spirálních svalových řetězců šikmých a příčných břišních svalů, stabilizovat 

střed těla. Důležitá je přitom aktivace trapézového a velkého zádového svalu v co ne-

větší míře. Při inhibičních recipročních procesech protahovat relaxované svalové skupi-

ny ramenního pletence, pánevního pletence a svaly paravertebrálních skupin (Smíšek 

2016). Pomocí spirálních svalových řetězců, je také důležité zapojení velkého hýžďové-

ho svalu. Nutné je také dbát na správnou koordinaci těla a jeho stabilizaci působením 

TR, LD, SA, PM řetězců. Takto vypracovaný pohybový vzorec, zařadit do běžného 

života a tím zlepšit celkovou kondici našeho pohybového aparátu (Smíšek 2016). 

7.3  Svalové disbalance a jejich systematizace 

Některé svaly mají tendenci k hypotonii, hypoaktivaci a oslabení. Jiné svaly zase 

k hypertonii a svalovému zkrácení. Z hlediska různých patologických stavů, v určitých 

svalech dochází k hypertonii nebo dokonce až ke kontrakturám. U jiných svalů dochází 

naopak k jejich útlumu nebo až atrofiím. Dochází k nim třeba při organickém postižení 

CNS (Kolář, 2002). Svaly u pacientů s DMO inklinují k spastickým kontrakturám, nao-

pak antagonistické svaly jsou v útlumu. U posturálních poruch, jako je například vadné 

držení těla, dochází k hypertonii a oslabení stejných svalů jako u postižení centrálního 

nervového systému vykazující svalové kontraktury či jejich útlum (Kolář, 2002). Sou-

časná teorie hovoří o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi, na jejichž 

základě mohou svalové disbalance vznikat. Jednou z vlastností svalů je antigravitační 

funkce. Ta dělí svaly na tonické a fyzické. Tonické svaly tvoří především činnost postu-

rální a mají tendenci k jejich zkrácení. Fázické svaly zase ve velké míře činnost kinetic-

kou a mají tendenci k jejich ochabnutí. Pro udržitelnou polohu těla je nezbytné přesné 

načasování zapojení různých svalů. Svaly se zapojují automaticky (Kolář, 2002). 
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Tabulka č. 1: Rozdělení svalů na tonické a fázické (Kolář, 2002) 
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8  Korzetování u idiopatických skolióz 

Konzervativní léčba idiopatických skolióz korzetoterapií zůstává dodnes velkým otaz-

níkem. Jeho efektivita stále vyvolává sporné reakce. Jak jsme si již výše vylíčili, typů 

skolióz je celá řada, avšak až v 80% se jedná o idiopatickou strukturální skoliózu. Auto-

ři se shodují na trojrozměrné deformitě páteře, kde během růstu dochází k posunům 

obratle v rovině transverzální, frontální a sagitální (Krobot, 2009). 

K tomuto zakřivení páteře tedy, dochází na základě působení sil na obratel ve smyslu 

úklonu, torze, a rotace. Trupové ortézy můžeme použít pro stabilizaci trupu, fixaci či 

redresi  (Krobot, 2009).  

8.1  Mezinárodní klasifikace ortéz 

Dříve jsme mohli zaznamenat nejednotnost názvosloví ortéz, které byly často pojmeno-

vány dle jejich autora nebo místa vzniku. Proto, abychom mohli rozeznat typy ortéz pro 

dané tělesné segmenty a nedocházelo k nedorozumění z hlediska jejich názvosloví 

vznikla mezinárodní klasifikace, která za pomocí zkratek vyjadřuje míru rozsahu pro 

potřebnou oporu ortézou (Brozmanová, 2010). Zkratky pochází z anglického jazyka. 

Jako první písmeno se uvádí začáteční písmeno kloubu, který ortéza postihuje. Při popi-

su postupujeme ve směru proximodistálním či kraniokaudálním. Například: ( TLSO ) 

torako – lumbo – sakrální ortéza (Brozmanová, 2010). 

 

Obrázek č. 11 : Mezinárodní klasifikace trupových ortéz, Krawczyk 2014 
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8.2  Biomechanické působení trupových ortéz 

 

 

Obrázek č. 12 : Biomechanické působení trupových ortéz, Krawczyk 2014 

 

V závislosti na deformitě páteře, volíme vhodný typ trupové ortézy. Tyto ortézy se liší 

způsobem fixace páteře (Brozmanová, 2010). 

Dělíme je na: 

 fixační – měkké bandáže, plastové ortézy 

     

 Obrázek č. 13 : Fixační trupové ortézy, Krawczyk 2014  
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 reklinační – flekční a extenční ortézy 

    

Obrázek č. 14 : Reklinační trupové ortézy, Krawczyk 2014 

 

 redresní s principem – distrakce, boční korekce, derotace 

 

 

Obrázek č. 15 : Princip redrese, Krawczyk 2014 
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Ortézování trupu je velice variabilní záležitost. Lze zde ošetřovat odchylky páteře od 

lehčích postižení až po ta nejzávažnější. (Brozmanová, 2010). 

 Nejlehčí odchylky, zejména vadné držení těla. Lze podpořit i sériovou ortézou 

bandážového typu. 

 Kompenzaci a redresi trupu při špatném postavení páteře (Brozmanová, 2010). 

 Závažné strukturální poruchy. Ty jsou již řešeny individuálně zhotovenými plas-

tovými ortézami, které mají za úkol zmírnit progresi a kompenzaci páteře a při-

blížit se fyziologickému zakřivení (Brozmanová, 2010). 

Ortézy používáme nejen pro korekce křivek a deformit již zmíněných, ale také pro 

potřeby předoperační a pooperační péče. Jejich působení může mít nejen stabilizační 

ale také částečně redresní účinky (Brozmanová, 2010). 

8.3 Lenkeho klasifikace adolescentní idiopatické skoliózy 

Jedná o klasifikaci, které zohledňuje více jak jednu rovinu deformity. Jde o systematic-

ký postup měření parametrů a jejich vzájemnou kombinaci. Z toho důvodu vzniká roz-

sáhlý soubor až 42 typů křivek (Lenke, 2003). Tato klasifikace rozeznává 6 základních 

typů dle strukturálních změn křivek páteře. Jedná se o horní, střední + dolní hrudní a 

torakolumbální přechod + bederní páteř. Tyto základní typy jsou dále rozděleny dle 

typu bederní páteře na (A, B, C) a křivky páteře v hrudní oblasti při projekci v sagitální 

rovině na ( -, N, +) (Lenke, 2003). 

Základní typy: 

1) Je zapotřebí změřit úhly křivek páteře ve třech etážích  

 horní hrudní 

 střední a dolní hrudní 

 torakolumbální přechod a bederní (Lenke, 2003). 

2) Nutnost stanovení hlavní křivky páteře: 

střední a dolní hrudní řadíme jako typ (1 – 4), torakolumbální přechod a bederní 

jako typ (4 – 6) (Lenke, 2003). 

3) Zjištění strukturality vedlejší křivky: 



41 

 

Tu lze zjistit pomocí tíže křivky ve frontální rovině, za pomocí úklonového 

snímku páteře ve frontální rovině. U strukturální křivky by mělo měření vykazo-

vat vyšší residuum než 25o. Dále pak velikost kyfotického zakřivení v rovině 

sagitální, které je větší než 20o (Lenke, 2003). 

Na základě tohoto měření jsme schopni stanovit 6 základních typů křivek: 

 Typ 1 -  hlavní hrudní 

 Typ 2 - dvojitá hrudní 

 Typ 3 - dvojitá hlavní 

 Typ 4 -  trojitá hlavní 

 Typ 5 - torakolumbální či lumbální 

 Typ 6 - torakolumbální či lumbální a hlavní hrudní (Lenke, 2003). 

Modifikace – L páteř 

1) Určíme nejvíce odchýlený L obratel od frontální roviny páteře 

2) Nakreslíme vertikální linku z mediální části sakrální kosti 

3) Podle jejich vzájemného vztahu přiřadíme A, B či C 

A = centrální sakrální linka prochází mezi pedikly apikálního L obratle 

B = centrální sakrální linka se dotýká pediklu apikálního L obratle 

C = centrální sakrální linka se nedotýká pediklu apikálního L obratle (Lenke, 2003). 

Modifikace – sagitální křivka Th páteře 

Hodnotí Th křivku v rovině sagitální, měřením Cobbova úhlu mezi Th 5 a Th 12.  

 úhel menší než 10o značíme znaménkem (-), oploštělá kyfóza 

 úhel mezi 10 – 40o značíme znaménkem (N), normální kyfóza 

 úhel větší než 40o značíme znaménkem (+) hyperkyfóza (Lenke, 2003).  
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8.4  Konzervativní léčba idiopatických skolióz 

Při léčbě idiopatických skolióz se primárně snažíme o zastavení progrese této nemoci. 

Snažíme se tak předejít nežádoucím vlivům a komplikacím s tím spojených. U dospě-

lých s mírnou skoliózou žádná rizika při neléčebných postupech nehrozí. Mnohdy stačí 

využít pouze několika cvičebních prvků k prevenci bolestivosti zad. Při léčbě skolióz 

v dětském věku, je naprosto nutné zachytit tuto deformitu na jejím počátku a indikovat 

vyhovující léčebný postup. Zvláště pak u dětí ve věku rychlého tělesného růstu (puber-

ta), by mělo docházet k častějším pravidelným kontrolám u ošetřujícího lékaře. V tomto 

období totiž může dojít k velké progresi křivky, která svoji velikostí může dosáhnout 

hranice pro operační řešení. Pokud je ale včasně zahájena správná léčba skoliotické 

křivky, tak naopak lze také dosáhnout velkého pokroku v jejím zmírnění (Chaloupka, 

2011). Pro zahájení léčby korzetem a cvičebními postupy se udává křivka od 20o dle 

Cobba. Abychom se vyhnuli progresi křivky a tím operační léčbě, je ze strany pacienta 

nutné indikovanou ortézu nosit v režimu stanoveném ošetřujícím lékařem. Nedílnou 

součástí je i rehabilitační postup v podobě pravidelného cvičení. Je několik cvičebních 

postupů pro správnou svalovou kondici, při kterých se snažíme o jejich správnou funk-

ci, posílením a zpevněním břišního a zádového svalstva (Chaloupka, 2011). Korzetote-

rapie při léčbě středně velkých křivek idiopatické skoliózy při dodržování léčebných 

postupů ze strany pacienta může být až cca z 80% úspěšná. Operativní léčba nastává 

v případech, kdy léčba korzetem není vhodná, nebo při progresi křivek, kdy je léčba 

korzetem neúčinná. (Chaloupka, 2011). 

8.4.1  Rehabilitační péče 

K metodám rehabilitační péče patří léčebná tělesná výchova, která se snaží o obnovení 

svalové rovnováhy a celkové zlepšení funkčního pohybového aparátu, což má pozitivní 

vliv i na správnou funkci kardiopulmonálního aparátu. Tohoto optimálního stavu docí-

líme posilováním ochablých svalových struktur a protahováním zkrácených svalových 

skupin. Patří sem také dechová cvičení, která se provádí v ortéze i bez ortézy (Repko, 

2012). Níže je zmíněno několik metod využívaných v ČR. 

V dnešní době se velký význam přikládá metodám na neurofyziologické bázi, ovlivňu-

jící pohybový aparát řízený centrální nervovou soustavou (Repko, 2012).  
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8.4.2  Klappovo lezení 

Tato léčebná metoda je využívána pro nápravu skolióz a poruch držení těla. Je založena 

na lezení po všech čtyřech končetinách. Cílem je zoptimalizovat vývoj zádového sval-

stva a korigovat tak vadné postavení páteře. Lezení odlehčuje páteř tím, že se nám celá 

váha přenáší na čtyři body (Bílková, 2011). Při lezení dochází také k rotacím páteře a 

jejímu protahování, což napomáhá posilování svalů trupu. Při zahájení pohybu vychá-

zíme vždy z nastavené výchozí polohy. Pro optimalizaci držení páteře a celkové posíle-

ní svalového korzetu musí být pohyb plynulý a pomalý s tlakem končetin do podložky, 

při zachovaném napřímení páteře (Bílková, 2011). 

8.4.3  Vojtova metoda 

Tento uznávaný diagnostický a terapeutický systém využívá mechanismu vrozených 

motorických vzorů. Jde o reflexní lokomoci, při které za stimulace spoušťových bodů, 

tlakem při předem nastavené poloze dochází k velmi dobrým výsledkům. Dá se říci, že 

terapeutické cvičení je založeno na doplnění a vymezení oporné báze, nepřetržitého 

vyvolávání a vedení pohybu a cíleném omezování části motorických odpovědí (Vařeka, 

2008). 

8.4.4  SM systém 

Pro léčbu skoliózy se u tohoto typu cvičení posilují svalové řetězce aktivací svalových 

spirál. Při správném procvičení těchto spirál, dochází k vytahování páteře směrem naho-

ru a tak dochází k její trakci. Zajišťuje se tak centrace páteře a vyrovnávání skoliotické-

ho držení těla. Při pravidelném cvičení 2 x 15 minut denně, se v rozmezí jednoho až 

třech měsíců, lze setkat s viditelnými výsledky (Smíšek 2016). 

8.4.5  Základní cviky při skolióze 

Před zahájením cvičení je nutno zjistit, v jakém stádiu se skolióza nachází a jaká léčba 

byla indikována lékařem. Cvičení musí být prováděno pečlivě a na začátku lépe pod 

dohledem specialisty. Cvik by měl být vykonáván pomalu tak, aby nezpůsoboval při 

polohování nadměrný tah svalu a nevyvolával bolest. Každý cvik by měl být několikrát 

opakován. Důležitou roli zde hraje i dýchání a přestávky mezi jednotlivými cviky.  (Ml-

čoch, 2009). 
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Základní cviky na protažení páteře: 

 Vleže na zádech s rukama na kolenou, bez záklonu šíje jsou kolena přitahována 

k hrudníku s patřičným tlakem do dlaní. Dbát na rovné držení hrudní páteře a 

jemné odlehčení pánve (Mlčoch, 2009).  

 Leh na zádech s jednou nohou pokrčenou, druhou lehce zvednutou nad podlož-

kou. Ruce leží podél těla. Natažená dolní končetina se s propnutím v kolenním 

kloubu a přitaženou špičkou chodidla zvolna zvedá nahoru. Ruce přitáhnou le-

hce pokrčené koleno k hrudníku, aniž by se bederní páteř zvedala nad podložku. 

V této poloze je potřeba setrvat několik sekund. Totéž se opakuje s druhou dolní 

končetinou (Mlčoch, 2009).  

 V leže na břiše, s hlavou opřenou o čelo a připaženými horními končetinami, 

jsou lopatky taženy směrem k páteři a ramena tlačena dolů (Mlčoch, 2009).  

 V leže na břiše a hlavou opřenou o čelo, lokty svírající pravý úhel, jsou zvedány 

do výše ramen. Opět bez prohnutí bederní páteře se zvedá hlava, ruce a horní 

část hrudníku nad podložku. Lopatky se stahují směrem k sobě. V této poloze je 

nutné vydržet několik vteřin (Mlčoch, 2009).  

  V sedě na židli a pažemi skrčenými v loktech tak, aby prsty levé ruky spočívaly 

na pravém rameni a obráceně. Hlava se sune za bradou vpřed zatím co ramena 

dozadu. Poté se hlava vrátí na stejné místo a dopředu jsou tlačeny lokty (Ml-

čoch, 2009).  

 V sedě s vyrovnanými zády a přisednutou levou rukou, kdy pravá je položena 

přes temeno hlavy nad levé ucho. Hlava pak tlačí do pravé ruky. Cvik je opako-

ván na stranu druhou. To vše s několika vteřinovým podržením (Mlčoch, 2009).  

8.4.6  Léčba trupovou ortézou 

Indikace léčby trupovou ortézou má smysl jen u rostoucího jedince s progredují-

cí flexibilní křivkou a to od 20o dle Cobba. Trupovou ortézou a působením tlakových sil 

vně ortézy dochází k ovlivňování růstu obratlů čímž pozitivně stimulujeme strukturální 

změny v pohybových segmentech (Filipovič, 2006). Jelikož při větších křivkách dochá-

zí na straně konkavity k omezení růstu obratlových těl, kdy obratle na sebe silně naléha-

jí a nemají tak dostatečný prostor pro rovnoměrný růst, dochází k jejich nežádoucí de-

formaci. Násilný tlak, který ortéza vyvíjí na konvexní stranu křivky, zapříčiní odlehčení 
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hran obratlových těl na její konkávní straně a obratle tak mohou dorůst do menší defor-

mity (Filipovič, 2006).  

Tohoto je možné dosáhnout jen za předpokladu perfektního působení ortézy spojením 

s rehabilitační složkou, která nedílnou součástí celé korzetoterapie. Ta se zabývá zejmé-

na korekcí asymetrie ramen, cíleným posilováním břišního a posturálního svalstva, de-

rotačním dýcháním a aktivním odtahováním od tlakových pelot (Filipovič, 2006). 

8.4.7  Typy trupových ortéz a jejich funkce 

Ortotika je obor zabývající se indikací trupových ortéz, jejím konstrukčním návrhem, 

designovou složkou a výrobou s následnou aplikací. Jejím hlavním cílem je trvalá nebo 

přechodná náhrada oslabené či zcela ztracené funkce pohybového aparátu (Brozmano-

vá, 2010). Pro použití vhodného materiálu, je nutné znát požadavky na ortézu z hlediska 

potřeby pevnosti, dynamičnosti, hmotnostní složky a tolerance pacienta. Ortézy 

z obecného hlediska dělíme na ortézy bandážového a nebandážového typu. Bandážový 

typ zahrnuje materiály, jako jsou měkké usně, neopreny a textílie. Nebandážový typ 

naopak využívá rigidních materiálů jako například kovy, termoplasty, reaktoplasty atd. 

(Brozmanová, 2010). 

Biomechanické úlohy TO: 

•  fixace (udržení polohy páteře) 

•  reklinace (ventrální odlehčení, sagitální působení) 

•  redrese (tlak peloty koriguje vadu) 

•  extenze (distrakce páteře v podélné ose) 

•  derotace (působení proti patologické rotaci obratlů) 

• podpora (podepření páteře u patol. zlomenin či u neuromuskulárních poruch) (Broz-

manová, 2010). Korekce skolióz vychází z redresního a derotačního tlaku, který působí 

na základě trojbodového principu. Některé jednotlivé biomechanické složky těchto sys-

témů však lze také navzájem kombinovat (Brozmanová, 2010). 
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Působení trupových ortéz lze vézt v režimu: 

 Night time - vhodné pro menší křivky ( hyperkorekce) 

 Part time - při statické zátěži a spánku 

 Full time - 23 hodin denně (Brozmanová, 2010). 

Trupové ortézy dělíme také na:  

 Aktivní - spine core oréza, napomínací bandáž 

 Poloaktivní - derotační ortézy (skoliózy) 

 Pasivní - fixace, stabilizace, opora, odlehčení (Brozmanová, 2010). 

Reklinační hyperextenční ortézy 

Tübingenská ortéza, Gschwend, Jewettova ortéza: 

Využívá se ke korekci hrudní hyperkyfózy a hyperlordózy. Jedná se o reklinační ortézu, 

která působí na principu tříbodového či čtyřbodového tlaku od Th 8 kaudálněji. Opora 

se nachází v oblasti sternální kosti či pod klíčními kostmi, dále pod vrcholem hyper-

kyfózy a plošným tlakem na břišní stěnu (Brozmanová, 2010). U hrudní části páteře 

touto reklinací dochází k odlehčení pření hrany obratlových těl a u bederní zase 

k odlehčení zadní hrany obratlových těl. Tato korekce je doplněna ještě tlakem na hýž-

ďové svaly, která společně s břišním tlakem působí podsazení pánve do fyziologického 

postavení (Brozmanová, 2010). 

CTLSO (od Th6 kraniálně) 

Milwaukee ortéza:  

Dnes již málo využívaná ortéza, která se indikuje již jen ke korekci hyperlordózy a hy-

perkyfózy nad 40o dle Cobba. Působí korekční a také trakční silou. Výhodou je zde nut-

nost aktivní spoluúčasti pacienta v průběhu léčby k odtahování se od hrdelní peloty. 

Sestavená z pánevního koše, který svým uzpůsobením tlaku na hýžďové svaly a břišní 

stěnu dostává pánev do fyziologického postavení (Vlčková, Wernio, Filipovič, 2009, s. 

4). Přední a zadní dlahy vedoucí z pánevního koše kraniálním směrem mají na svém 

konci uchycený krční kruh působící trakčně. Na zadní části kruhu se nacházejí týlní 

opěrky, na přední části zase hrdelní opěrka, od té se pacient musí aktivně odtahovat 
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směrem do těchto týlních opěrek. Zadní dlahy na sobě nesou korekční zádové peloty, 

které působí pod vrcholem hyperkyfózy (Vlčková, Wernio, Filipovič, 2009, s. 4). 

TLSO ( od Th7 kaudálně) 

Charlestonská noční ortéza: 

U tohoto typu ortézy, která svým uzpůsobením nedovoluje denní nošení, jde primárně o 

retenci primární křivky v hyperkorekci. V podstatě jde o minimalizaci jejího užívání a 

zesílení intenzity korekce. Dříve se tato ortéza využívala zejména u křivek typu „C“, 

dnes se již využívá i u typu „S“. Tato ortéza se indikuje pro lehké progredující křivky, 

okolo 20o dle Cobba, zejména pro děti, které odmítají nosit denní ortézu. Užívá se ale 

také pro křivky okolo 40o dle Cobba, a to z důvodu uvolňujícího a mobilizačního efektu 

těžké rigidní křivky nebo při pozvolném ukončování korzetoterapie. Tato ortéza je u 

skoliotických pacientů velmi oblíbena zejména z hlediska neomezených denních aktivit  

a absence psychického  handicapu (Brozmanová, 2010).  

 Ortéza Saint Etienne: 

Tento druh ortézy využíváme při skoliotických křivkách typu „C“, Th – L a L páteře 

mezi 20 – 30o dle Cobba, kdy opět za pomoci tříbodového tlaku křivku korigujeme. 

K působení ortézy dochází za pomoci elastických tahů připevněných na přední a zadní 

kovové dlaze (Brozmanová, 2010). Ortéza působí korekčně, nelze u ní však vyvolat 

žádaný derotační efekt. Z tohoto důvodu je lépe ji využít u křivek bez větší rotace obrat-

lů. Díky její lehké a vzdušné konstrukci, ji lze také využít při úvodu do korzetoterapie a 

to z důvodů lepší tolerance ze strany mladších pacientů, kteří neakceptují rigidnější typ 

ortézy (Brozmanová, 2010). 

Ortéza Tria-C: 

Využívaná u torakolumbálních a lumbálních skoliotických křivek v rozmezí od 15 – 35o 

dle Cobba. Její konstrukce je stejně tak lehká a vzdušná jako u Saint Etienne a také ne-

umožňuje derotační tlaky. Výhody ze strany možnosti kontroly korekce křivky, nevý-

hody ze strany limitu pro rozsah výšky korekce (Brozmanová, 2010). 

Bostonská ortéza: 

Účinek Bostonské ortézy využívá plasticky nezralého skeletu a trupu. Tento typ ortézy 

má přesně dané charakteristiky podsazení pánve a napřímení bederní lordózy. Korpus je 
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vyráběn sériově v několika velikostech na základě antropometrických údajů a dále indi-

viduálně vyplňován pelotami z měkkého plastu pro korekci křivek. Využívá se pro sko-

liotické pacienty s velikostí křivky mezi 20 – 40o dle Cobba, s vrcholem křivky Th8 

kaudálně s minimální rotací. Jedná se o nízkou ortézu, která je pacientem velmi dobře 

tolerována (Brozmanová, 2010). 

Cheneau ortéza: 

Principem její funkce je derotační a korekční složka bez extenčního působení. Tato vy-

soká trupová ortéza je indikována při skoliotickém zakřivení od 20o dle Cobba, a to od 

Th6 kaudálněji. Vyhotovení takové ortézy vyžaduje mnoho zkušeností a odborných 

znalostí. Pro dobrou derotační korekci je pánev a horní část trupu fixovaná proti rotaci 

(Brozmanová, 2010).  

Mezi těmito dvěma fixovanými částmi trupu dochází ke korekci křivek a derotaci obrat-

lů za pomocí tlakových pelot uchycených na konvexních stranách křivky. Proti těmto 

tlakům jsou na konkávních stranách křivky vytvářeny expanzní otvory na její přesun. 

Při léčebné rehabilitaci v ortéze se do expanzních prostor soustřeďují dechová cvičení. 

Nevýhodou této ortézy, je její objemnost a kosmetická nápadnost (Brozmanová, 2010). 

CBW ortéza (Cheneau – Boston – Wiesbaden):  

Indikace pro skoliotické křivky Th, Th – L a L křivek, od Th6 kaudálněji v rozmezí 20 

– 45o dle Cobba. Ortéza v sobě nese princip Cheneau ortézy s korekčním mechanizmem 

ortézy Bostonské. Vyhotovení na základě sádrového odlitku, je ve dvou variantách. Za 

prvé v symetrické variantě, ta je určena při převaze kyfotické složky a protrakci ramen, 

a za druhé v asymetrické variantě, která se využívá zejména pro derotaci protrakce jed-

noho ramene a při oploštění hrudní kyfózy (Brozmanová, 2010). 

Lyonská ( Stagnarova) ortéza: 

Jedná se o ortézu stavebnicovou s individuálně vyrobeným pánevním košem a pelotami 

pro derotační a korekční účinek. Indikace pro skoliotické křivky od Th8 kaudálněji, ale 

také pro adolescentní kyfózu. Na základě rentgenového snímku, lze na přední i zadní 

kovovou dlahu postupně připojovat objímkové části a derotační peloty. Mezi výhody 

této ortézy patří zejména její vzdušnost, hmotnost a stabilita (Brozmanová, 2010). 
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Vídeňská ortéza: 

Její konstrukce je svým vedením korekčních a derotačních tlaků podobná Cheneau orté-

ze. Rozdíl je v zapínání. U Cheneau ortézy je zapínání situováno zepředu, zatím co u 

Vídeňské ortézy je zapínání na její zadní straně (Brozmanová, 2010). 

Dynamická trupová ortéza typ Černý: 

 

Tato trupová ortéza je využívána pro léčbu skoliotického zakřivení v oblasti flexibilní 

hrudní křivky. Korekce je možná jak v rovině frontální, tak v rovině sagitální. Účinně 

ovlivňují korekci hrudních křivek dle klasifikace Kinga I a II, především ale II a III.  

Její redresní účinek je srovnatelný s rigidními ortézami. Dynamická ortéza typ Černý, 

na rozdíl od těch rigidních dovoluje jak inklinace trupu, v torakolumbální a lumbální 

oblasti páteře, využívané pro korekci bederní křivky, a to při aktivím polohováním a 

rehabilitaci, tak mírné pohyby v rovině předozadní. Zásluhou možného pohybu trupu, 

nedochází ke svalové hypotrofii díky nečinnosti těchto svalů. Tato ortéza hlavně také 

umožňuje spojit fyzioterapeutické prvky s biomechanicky ortotickým působením na 

páteřní deformitu, a tím vytvořit ideální podmínky k úspěšné léčbě skolózy. Ortéza je 

pacienty lépe tolerována, jelikož mnohem méně omezuje při běžných denních činnos-

tech a je vzdušnější (www.ortotika.cz). 

Trupová ortéza Sforzesco: 

Třídimenzionální symetrická ortéza působící trakční silou. Jejím hlavním úkolem je 

tlačit skoliózu vzhůru od pánve a napravit páteř v sagitální rovině. Korekce je dosažena 

symetričností skořepiny, tlakem pelot, zamezením posunu páteře nežádoucím směrem a 

řízeným směrem jejího růstu (Grivas, 2016). 

ART ortéza ( Asymmetrical Rigid Torsion Brace): 

Jedná se o asymetrickou, tuhou, torzní, ortézu se segmentálním tvarováním. Sílu korek-

ce určuje sám pacient při odebrání tří skenů v korekčním postavení a jejich následného 

spojení. V sagitální rovině je dodrženo fyziologické postavení. Její konstrukce je posta-

vena na dvou bočních dílech z polykarbonátu, k sobě připojených posteriorně ve středo-

vé rovině duralovou výztuhou spojenou panty (Grivas, 2016). 

 

 

http://www.ortotika.cz/
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WRC ortéza ( Wood Cheneau Rigo Brace): 

Ortéza je založena na hyperkorekčním třírozměrném tlaku. Jde o obecný princip korek-

ce. Do ortézy jsou zaneseny významné derotační tlaky a expanzní prostory, které posky-

tují žádanou korekci skoliózy ve všech třech anatomických rovinách. To vede 

k určitému prodloužení páteře bez významné distrakční síly (Grivas, 2016). 
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9  Speciální část 

9.1  Inividuální výroba plastových trupových ortéz 

Tento výrobní postup vyžaduje odbornost, zkušenosti a kreativitu protetického technika. 

Je to náročná a zodpovědná práce. Před jejím započetím je nutné znát veškeré informace 

o typu postižení páteře, stavu pacienta ze strany fyzické, tak i psychické a rovněž mož-

nosti korekcí dle tolerance pacienta. Známe-li funkční požadavek, zabýváme se dále 

konstrukčním typem trupové ortézy. Volíme vždy ten nejvhodnější z hlediska možnosti 

a úspěšnosti nápravy páteře (Černý, 2008). 

9.2  Historie trupových ortéz 

,,Asi nejstarší dokumentovaná trupová ortéza byla zhotovena z kůry vhodného stromu, 

který splňoval požadované rozměrové a objemové parametry trupu člověka.“ (Černý 

2008, s. 160). 

Snaha o vyrovnání či nápravu deformit trupu provázelo lidstvo již samého počátku vý-

voje medicíny. Mezi první dochované záznamy o snaze nápravy deformit páteře či je-

jich retenci se datuje již od Hyppokrata (460 – 375 př.n.l) nebo Galena (129 – 200 n.l.). 

V 16 století Ambrosie Parré (francouzský královský chirurg) vytvořil konstrukční listy 

pro stavbu korzetů. Na prevenci vzniku a progresi deformit páteře apeloval lékař Ni-

colas Andry (1658 – 1742) (Brozmanová, 2010). 

S výrobou trupových ortéz pro ortopedické kliniky přišli již v 19. stolení J. G. Heine a 

F. Hessing. Následky první a druhé světové války, ivalidizující  velký počet vojenských 

příslušníků i civilistu, vedly k rozvoji výroby protéz, ale také podpůrných pomůcek a 

jiných typů ortéz (Brozmanová, 2010). 

Protetika stejně jak ortotika procházely vývojovými obdobími pro výrobu, protetome-

trické metody a technologii materiálů z řad plastických látek a slitin lehkých kovů. 

K nejnovější perspektivní oblasti se dnes řadí oblast neuroortotiky a bioniky. Jde o vy-

tvoření ortézy, která za pomoci počítačem zpracované akční potenciály centrální nervo-

vé soustavy (CNS), nebo také přenos impulsů funkčních oblastí periferní nervové sou-

stavy (PNS). (Brozmanová, 2010). 
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9.3  Materiály pro výrobu trupových ortéz a jejich vlastnosti 

Pro výrobu trupových ortéz je nutné vybrat takový materiál, který nám zajistí dlouho-

dobější užívání trupové ortézy bez ztráty korekčních tlaků a celkové pevnost. Jako nej-

vhodnější se stále jeví termoplasty, které lze po technické a technologické stránce zpra-

covávat a dále pak upravovat. Mezi takové materiály splňující tyto vlastnosti se řadí 

polyetylen a polypropylen (Černý, 2008). Přesto, že od těchto materiálů požadujeme 

tuhost a pevnost, tak na straně druhé se musí dát tato skořepina deformací rozevřít pro 

její oblékání a snímání. Polyetylen se od polypropylenu liší nižší pevností, to ale zase 

vykompenzuje v možnostech jeho tvarových úprav. Přesto, že se tyto plasty jeví pro 

výrobu trupových ortéz jako dokonalé, tak mají jednu velmi negativní materiálovou 

vlastnost (Černý, 2008). U obou těchto materiálů dochází během zhruba jednoho roku 

intenzivního nošení k deformaci ortézy a k přetváření jejího tvaru tzv. tečení (creep). 

Z těchto důvodů, je nutné korekční ortézy pravidelně kontrolovat. Přesto, že by bylo při 

funkčním postavení tlakových pelot i po jednom roce vhodné tuto ortézu ponechat, je 

vzhledem k těmto skutečnostem nutné vyrobit ortézu novou (Černý, 2008). 

Polyetylen (PE) – termoplast nejvíce užívaný v ortopedické protetice. Teplota tvarování 

cca 120 – 160oC. Je bezbarvý průhledný materiál voskovitého charakteru, který se při 

jeho větší tloušťce mléčně zbarvuje. V rozmezí teplot od -50 do +80oC jsou jeho vlast-

nosti neměnné. Je také zdravotně nezávadný, což je velmi důležité z hlediska jeho celo-

denního nošení. Pro výrobu trupových ortéz, je nejvyužívanější tloušťka tohoto materiá-

lu v rozmezí 2 – 5 mm. Dodává se v deskách o rozměrech 100 x 200 cm (Potůček, 

1986). 

Polypropylen (PP) – pro použití v protetice tloušťka 3 – 4 mm, teplota tvarování při-

bližně 145 – 150oC. Jeho použití mimo rozdílu vlastností uvedených výše, podobné jako 

u polyetylenu (Potůček, 1986). 

9.4  Zhotovení sádrového odlitku 

Nejdříve jsou pečlivě připraveny všechny potřebné věci, aby nedocházelo k jejich hle-

dáním během odlitku, což může přinést nemalé komplikace a ztížit tak celý tento pro-

ces. Jedná se o pomůcky, jako jsou nůžky, inkoustová tužka, textilní návlek, rukavice, 

sádrová obinadla, měřidla, leukoplast, podložka a nádoba s vodou (Zdroj autor). 
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Na trup pacienta je oblečen textilní návlek, který bude separovat sádrová obinadla od 

pokožky. Pokud takový návlek není k dispozici, lze použít lékařskou vazelínu. Na pá-

nev, kyčelní kosti a trup pomocí palpace se aplikují inkoustové značky pro lepší orien-

taci při modelaci. To vše je zajištěno proti náhodnému pohybu. Dále následuje měření 

posuvnou měrkou jak v rovině sagitální, tak i v rovině frontální. Vše je přitom pečlivě 

zaznamenáváno do měrného listu. Dále pomocí krejčovského metru se zaměří obvody a 

rozteče v celém rozsahu potřebném pro modelaci. Olovnicí je ověřena kompenzace tru-

pu a klinicky zhodnoceny případné tělní asymetrie a defekty. Je také velmi důležité 

zhodnotit, zda postavení pánve je v horizontální podobě. V případě šikmého postavení 

pánve jsou korigovány její příčiny (Zdroj autor). 

Poloha při snímání sádrového negativu: 

Sádrový odlitek by měl být snímán v takovém postavení, v jakém bude následně nošen. 

Většina odlitků se odehrává vestoje. Jsou ale i případy, kdy k takovému sádrovému od-

litku je nutné přistupovat dle možností pacienta. Snímání může být jak v sedě, tak i 

v leže. Pokud jde o polohu v leže, rozdělíme samotné sádrování na dvě části. První zá-

dová část je zhotovena v leže na břiše. Tento díl sahá do střední axilární roviny. Po je-

jím vytvrdnutí se přistoupí k části druhé břišní, která se odebírá v leže na zádech již ve 

zhotovené části skořepiny (Zdroj autor). 

Samotné sádrování: 

Pacient je předem informován o všech plánovaných krocích při snímání sádrového ne-

gativu. Také je poučen o vlastnostech sádry, která se během aplikace na těle zahřívá a 

tvrdne. Před sádrováním je přiložena podél páteře silikonová hadička, která po jejím 

vytažení zajistí bezpečné stříhání sádrového negativu. Zajištěno podsazení pánve, 

správné držení ramen a napnuté dolní končetiny. Na tělo jsou upevněny připravené sád-

rové longety pro lepší kopírování asymetrických částí hrudníku. Poté cirkulačními tahy 

omotávána sádrová obinadla kolem trupu od pánve kraniálním směrem. Každé obinadlo 

by se mělo navzájem překrývat asi třetinou své celkové šířky. Obinadlo se nesmí příliš 

utahovat, aby se nevytvořili návaly měkkých tkání v sádrovém odlitku. V horní části 

trupu je využíváno osmičkových tahů pro kvalitnější spojení ramenní části s hrudním 

košem. Nanášená obinadla musí být důkladně prohlazena pro jejich kompaktnost. 

(Zdroj autor). 
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Prominence jsou během tvrdnutí tvarovány pro jejich zřetelné rozpoznání. Tvoříme pří-

padné korekce a neustále se přesvědčujeme o správném postavení pacienta 

v požadované poloze.  

Po vytvrdnutí odlitku na jeho zadní část inkoustovou tužkou je třeba nakreslit horizon-

tální čáry, pro následné správné spojení obou polovin. Sádrový odlitek se stříhá v místě, 

kde vedla silikonová hadička. Odlitek se v místě střihu šetrně otevře a opatrně z těla 

pacienta sejme i s textilním návlekem tak, aby nedošlo k deformaci a znehodnocení. 

Následně je odlitek spojen dle zaznamenaných horizontálních čar a sádrovými longeta-

mi opět zcelen. Negativ se označí příjmením či kódem, aby nedošlo k jeho záměně 

(Zdroj autor). 

9.4.1  Rektifikace sádrového pozitivu 

Zhotovený sádrový negativ se upraví dle potřeb a v jeho otevřených částech kromě krku 

zacelí. Vypláchne mazlavým mýdlem, aby nedošlo k jeho spojení s pozitivem. Krčním 

otvorem se vloží odsávací trubka, která by měla být uložena do středem trupu až na jeho 

dno. Zabezpečí se proti pohybu a negativ se vyleje pečlivě namíchanou sádrou, která 

svou konzistencí určuje pracnost při rektifikaci modelu. Nechá se vytvrdnout nejlépe do 

druhého dne. Model se vloží do stojanu a sejme z něj negativ zhotovený při odlitku 

(Zdroj autor). 

Dle lékařské zprávy a rtg snímku se zakreslí poloha pelot na předem naměřené části 

modelu, abychom měli představu o jeho následné rektifikaci. Hloubka samotné rektifi-

kace se provádí dle velikosti a flexibility křivky. Korekční tlaky v podobě ubírání sád-

rové hmoty, jsou umisťovány na konvexní stranu křivky a to v boční a derotační pozici. 

Na její protilehlé konkávní straně je nezbytné vždy vytvořit dostatečný expanzní pro-

stor, pro potřebný přesun křivky. Expanzní prostory jsou tvořeny také na kostní promi-

nence nebo citlivá místa, a to nanášením sádrové hmoty, kterou lze přibarvit tónovací 

barvou, pro lepší rozeznání od původního modelu. Expanzní prostory by měly být vždy 

větší, aby nebránily při případných úpravách vlepováním tlakových pelot do zhotovené 

skořepiny. Při modelaci je dodržován zavedený tříbodový systém, kdy proti každému 

tlaku je na jeho opačné straně vytvořena opora nad a pod konkavitou křivky. Místa oře-

zových hran jsou odlehčeny sádrou, aby se tyto hrany nezařezávaly do měkkých tkání. 

Na závěr modelace se provádí měření a porovnání s hodnotami uvedenými v měrném 
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listě. Pokud takto upravený model odpovídá naměřeným hodnotám, provádí se broušení 

ostrých hran a vyhlazení modelu (Zdroj autor). 

CAD / CAM technologie: 

S rozvojem digitálních technologií se dnes již velmi hojně zavádí snímání otisku trupu 

pomocí 3D skeneru. To má nespornou řadu výhod, jak z hlediska kvality, rychlosti ode-

braného skenu a v neposlední řadě také komfortu ze strany pacienta, kde dnes stále ještě 

zavedené sádrování trupu je pro pacienta často traumatizující. Stejně tak virtuální soft-

warová modifikace modelu umožňuje nepřeberné množství prvků pro jeho úpravu a 

rychlé zpracování. Vše završeno vyfrézováním modelu trupové ortézy prostřednictvím 

CNC frézy (Zdroj autor). 

Výroba plastové skořepiny: 

Model se upevní do stojanu a připojí na vývěvu, která zajistí odsátí vzduchu z prostoru 

mezi modelem a rozehřátým plastem. Aby k odsátí vůbec došlo, je zapotřebí na model 

natáhnout separační tkaninu, kterou proudění vzduchu prochází. V případě vyšších pev-

nostních či konstrukčních požadavků pro některé části trupové ortézy, lze použít výztu-

hy či dlahové systémy. Ty je potřeba k modelu připevnit tak, aby se během natahování 

plastu na model z daného místa nepřesunuly (Zdroj autor). 

Připravený plastový materiál, který svoji velikostí mírně přesahuje rozměry modelu, se 

řádně očistí a vloží do zařízení pro tepelnou úpravu. Teplota potřebná pro rozehřátí 

plastu se nastavuje dle kritérií určených výrobcem a opakovaně kontrolujeme, aby ne-

došlo k jeho přehřátí (Zdroj autor). 

Tažení plastu: 

Při této operaci je vhodné pracovat ve dvou lidech. Rozehřátý plast je velmi horký a 

flexibilní. Používají se proto žáruvzdorné rukavice. Plast se opatrně položí na zadní část 

modelu tak, aby ve všech směrech model dostatečně přesahoval pro jeho dokonalé utěs-

nění. Otevřené části se navzájem spojí a zbylé části odstřihnou. Dbáno je na dokonalé 

přilnutí bez zbytečných skladů a nerovností, které by mohli esteticky či funkčně tuto 

skořepinu poškodit. Po zapnutí vývěvy se kontrolují těsnosti pro řádné odsátí vzduchu a 

zachování aktivního podtlaku. V případě netěsností lze použít hustou sádru, která se 

nanese na postižená místa. Silný podtlak je velice důležitý pro důkladné vytvarování 
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ortézy. Plast je nutné nechat na modelu několik hodin vychladnout, aby nedošlo 

k nežádoucí deformaci při jeho předčasném sejmutí (Zdroj autor). 

Sejmutí plastové skořepiny: 

Po vychladnutí plastu se zaměří a zaznačí rozteče jednotlivých orientačních bodů, ko-

lem kterých je vedena čára pro ořezovou hranu. Ta určuje rozměry, tvar a expanzní pro-

story ortézy. Oscilační pilou se odřízne horní a dolní část skořepiny. Na přední straně 

skořepiny se přímým řezem, od krční části směrem k symfýze ortéza přeřízne a opatrně 

z modelu sejme. Model je potom možno dle potřeby znovu použít (Zdroj autor). 

Dohotovení skořepiny ortézy: 

Skořepina se ořízneme přímočarou pilou, přičemž je ponechána mírná rezerva pro za-

broušení plastu. Pro dokonalé vyhlazení hran po zabroušení skořepiny se používá gu-

mový kotouč. Tím se zamezí možnému poranění pokožky pacienta a také zvýšíme kom-

fort nošené ortézy (Zdroj autor). 

Zkouška a předání ortézy: 

Při zkoušce trupové ortézy je nutné zkontrolovat všechny okraje skořepiny, aby se vy-

loučilo možné poškození pokožky. Dále je zkontrolována délka ortézy, která nesmí 

omezovat při sedu předklon nebo záklon při standartním posazení. Co je nezbytné při 

této kontrole, jsou korekční tlaky. Ty musí být umístěny tak, aby tlačily na správná mís-

ta a ve správné výšce. Pokud tomu tak není, lze toto upravit pomocí dolepování tlako-

vých pelot, nebo jejich přelepováním. Proti těmto tlakům musí být také dostatečný ex-

panzní prostor, který je nutné překontrolovat a popřípadě opětovným ořezem zvětšit. Je 

nezbytné zjistit, zda pacient nemá v ortéze dechové potíže a jestli nastavené tlaky tole-

ruje. Dále je pacient proveden instruktáží ohledně nošení, ošetření, adaptace a aplikace 

ortézy. Před předáním samotné trupové ortézy je nutné pacientovi tuto ponechat na 

zkoušku nejméně 20 minut. Pokud nenazná nějaké obtíže, je možno takto zhotovenou 

ortézu předat (Zdroj autor). 
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Obrázek č. 16 : Výroba trupové ortézy (Zdroj vlastní) 
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10  Diskuze 

Vznik idiopatické skoliózy stále není znám. Zabývala se jím řada vědeckých a 

lékařských pracovníků po celém světě. Přesto dodnes zůstává záhadou a ani četné 

růstové, neurofyziologické, patologickoanatomické, metabolické či epidemiologické 

studie a teorie nedokáží jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Proto zůstává i nadále v 

platnosti otázka, zda je možné terapeuticky ovlivnit tuto deformitu páteře a její progresi. 

Její včasný záchyt také není jistotou trvalého zabránění progrese.  V této diskuzi se 

pokusím z pohledu různých studií, zabývajících se idiopatickou skoliózou zaměřit na 

přehled terapeutických postupů a jejich srovnání. 

Přímé spojení s nepříznivým účinkem skoliózy může mít její progresivní vývoj, bolesti 

zad či jiné možné zdravotní potíže, sociální a psychologické problémy, jisté kosmetické 

důsledky a také finanční náklady vynaložené na její léčbu. Jednou z hlavních nevýhod 

progresivního vývoje skoliózy jsou nepříjemné bolesti zad (Christodoulou 1987). 

Epidemiologické studie však neprokazují, že život s idiopatickou skoliózou přináší větší 

rizika vzniku páteřních obtíží, nežli je tomu u běžné populace obyvatelstva. Problémy s 

páteří a následnou bolestí zad trpí až 70% běžné populace. Studie, které se zabývaly 

dlouhodobým pozorováním dospělých jedinců v dětství postižených skoliózou, 

neprokázaly vyšší výskyt páteřních obtíží při srovnání se skupinou kontrolní. Nelze tedy 

s jistotou stanovit, zda vyšší výskyt se objevuje právě na straně obyvatel trpící 

skolitickým zakřivením páteře (Christodoulou 1987). 

Z hlediska prostého skoliotického držení těla, se ve většině studií uvádí stejné léčebné 

techniky. Ty by měly minimálně zamezit progresi křivky nebo dosáhnout její nápravy. 

Za ideální se považuje včasná prevence vývoje vadného držení těla. Ta spočívá v 

rovnoměrném zatížení pohybového aparátu dítěte. U již vzniklých svalových 

nerovnováh z důsledku nesprávného držení těla, je systematická náprava pomocí 

cvičebního programu, který je nastaven individuálně. U závažnějších nerovnováh se lze 

spíše přiklonit k metodám založených na neurofyzioliogickém podkladě, který 

ovlivňuje nejen výkonný pohybový aparát, ale také usměrňování pohybu centrální 

nervovou soustavou (Repko, 2017). 
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Výsledky Studie zdraví dětí 2016: 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v 46 ordinacích praktických lékařů pro děti a 

dorost. Ordinace zahrnovaly 15 měst po celé ČR. Při těchto studiích byl použit vzorek 

dětské populace ve věku 5, 9, 13 a 17 let. Studie byla zaměřena na různá onemocnění a 

jedním z nich byl i stav pohybového aparátu. Celkový počet vyplněných dotazníků byl 

5132 v rovnoměrném zastoupení chlapců a dívek. U preventivních prohlídek byl 

hodnocen pohybový aparát s hlavním zřetelem na držení těla. Při této studii se hodnotilo 

zakřivení páteře ze sagitální a frontální roviny. Vadné držení těla bylo zjištěno u 42,4% 

dětí, z toho 46,2% u chlapců a 38,4% u dívek. Rozdíly ve výskytu vadného držení těla 

s různou hodnotou indexu tělesné hmotnosti, bylo větší zastoupení zjištěno u dětí 

s nadváhou a obezitou než u dětí s normální hmotností (SZÚ, 2007). 

Jednou z nejčastější vadou držení těla byl předsun hlavy (25,5%), zvýšená hrudní 

kyfóza (14%), skoliotické držení (13%). Tyto vady se vyskytovaly nejčastěji u 

třináctiletých dětí. Skoliotické držení bylo zjištěno stejnou měrou na straně dívek i na 

straně chlapců. Předsunutá hlava a zvýšená hrudní kyfóza se týkala spíše chlapců.  

Tou nejzávažnější ze škály posuzovaných vad, byla skolióza, která ovlivňuje celou 

funkci páteře a může vést ke vzniku kardiopulmonálních potíží. Skoliózou trpělo 

celkem 79 dětí a to nejčastěji kolem 17 roku (SZÚ, 2007). 

Genetická predispozice výskytu skolióz není přesně předpověditelná a je zcela 

variabilní. Páteř postižená skoliózou zahrnuje z větší části ženské pohlaví, a to cca ve 4 

% populace. Pouze v 0,4 % populace se jedná o pohlaví mužské. Bohužel také progrese 

skoliózy se vyskytuje 8x častěji u dívek nežli u chlapců. K značné progresi dochází 

v období rychlého růstu a to mezi 10 – 16 rokem (Mlčoch, 2009). 

Dva nejvýznamnější faktory předpovídající zhoršení zakřivení páteře je charakter 

křivky a počet let do ukončení růstu dítěte. U děvčat kolem 11 roku s křivkou mezi 20 

až 29 stupni dle Cobba, je riziko progrese kolem 68 %. U třináctileté či čtrnáctileté 

dívky toto riziko je okolo 23 %. K progresi také dochází více u dvojitých křivek, nežli u 

křivek jednoduchých bederních. V dospělém věku k tomuto zhoršení může docházet 

také. Velké procento se objevuje u křivek nad 50 stupňů. I po prvním a druhém porodu 

může dojít ke zhoršení. Jedná se ale o pomalejší postup, nežli je tomu v růstovém 

období (Mlčoch, 2009). 
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Pro korekci křivky nad 20 stupňů dle Cobba je často využívána trupová ortéza. Význam 

v použití takové trupové ortézy z hlediska její efektivity je velmi diskutovaným 

tématem. Názory na toto téma se různí. Například Krobot se pozastavuje nad 

množstvím využívaných typů trupových ortéz pro korekci křivek, kdy při takovém 

počtu není možno přesně hodnotit jejich efektivitu a uvedení určitých zjištěných faktů v 

nějakou obecnou platnost. Ve výsledku tak lze zaznamenat jak pozitivní, tak negativní 

názory na tento druh léčebného postupu. Některé studie se také zaměřují pouze na 

nějaký konkrétní typ trupové ortézy nebo obsahují jen malý vzorek zkoumaných 

probandů. Tím studie není dostatečně argumentačně podložená a ztrácí tak na 

důvěryhodnosti (Krobot, 2009). 

Podle Repka, může při včasném záchytu skoliotické křivky, dojít k její výraznější 

korekci, ovšem dle studie a to více než pětileté se ukázalo, že po ukončení 

korzetoterapie docházelo k postupné ztrátě korekce s celkovým zlepšením cca o 2 – 4 

stupně ve srovnání hodnot před započetím korzetoterapie (Carr, 1980). 

Přes veškerou snahu zabránit progresi křivky pomocí trupové ortézy se tyto křivky 

mohou nadále zhoršovat. Dosud nebyly publikovány studie potvrzující účinnost léčby 

trupovou ortézou. Studie, které zahrnují kontrolní skupinu neléčených pacientů, zjistily, 

že po aplikaci ortézy sice došlo ke zmírnění progrese oproti neléčeným pacientům, 

ovšem rozdíly bohužel nebyly v žádném ohledu statisticky významné (Miller, 1984). 

Korzetoterapie je v rámci konzervativní léčby idiopatických skolióz značně zmiňována. 

V dostupné literatuře se mnoho autorů o významu použití korekčních trupových ortéz 

vyjadřují spíše jako o nejisté a nízko procentní úspěšnosti v nápravě deformit páteře. 

Vzhledem k těmto domněnkám, by pro mnohé z nich bylo lépe pacienta netrápit 

nekomfortními plastovými trupovými ortézami, které jsou časově a také finančně 

značně nákladné. Na místo toho by jako léčebný prostředek měl sloužit přirozený vývoj 

jedince bez vnějších ortotických vlivů, za pomoci léčebné tělesné výchovy. 

Pravidelným sledováním křivky a její případnou progresí nad 40° dle Cobba, se zaměřit 

na léčbu operační. Dle Dungla lze přistupovat k tomuto postupu u idiopatických 

adolescentních skolióz, kde již z časového hlediska, menšího růstového potenciálu a 

hlediska možnosti nápravy operační léčbou se jeví tato metoda opodstatněná. Co se týče 

skolióz u nižšího věku dítěte, jako je infantilní a juvenilní, nebyly zatím provedeny 

žádné významné studie tohoto léčebného postupu.  
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Z hlediska užití operační léčby jako poslední z možných technik se ani nepředpokládá, 

že by tento postup byl nějak hojně užíván (Dungl a kol., 2005). 

Existuje také názor na zbytečnost korzetoterapii u dívek po šestnáctém roce života. Dle 

Černého, který zmiňuje Dicksonovy úvahy o postupném ukládání vápníku do kostí, je 

možné i v adolescentním období využít trupovou ortézu pro modifikaci páteře i když 

pacient dosáhl vrcholu kostního růstu (Černý, 2008). 

Léčba korzetem je také velice často omezována spolupráci pacienta. Trupové ortézy 

jsou často doporučovány k dennímu nošení a to po dobu 23 hodin. Pro pacienta je 

problém dodržet tuto doporučenou dobu a ortézu odkládá častěji, což značně ovlivňuje 

její účinnost. Jen těžko lze ze strany protetického technika, fyzioterapeuta ba často i 

rodiče toto ovlivnit (Kehl, 1988). 

Jedna studie uvádí, že jen malý vzorek pacientů cca kolem 15% má vysokou úroveň 

spolupráce a to přitom nosí ortézu pouze 65% doporučeného času. Toto chování je 

zejména dáno smýšlením pacienta o esteické stránce nošení ortézy a vnímáním tohoto 

faktu jeho blízkým okolím. Některé studie prokázaly přímé spojení mezi nošením kor-

zetů a psychologickými účinky. Zejména narušeným sebehodnocením a vztahy s okolím 

(DiRaimondo, 1988). 

Je velice nesnadné srovnání mezi více korzety a zkoumat úspěšnost dosažených 

výsledků. Odlišné formy výzkumných protokolů a nepodobnosti výsledků studií, se při 

srovnání výsledků hodnocení pro jeden typ korzetu jeví velmi složité. Stejně tak při 

porovnání korzetoterapie bez dalšího léčebného postupu, korzetoterapie spojené s 

fyzioterapií. Užitková hodnota těchto studií, až na malé výjimky je velice nízká a také 

jejich posudek je ztížen v důsledku odlišných parametrů hodnocení (Lenssick, 2005). 

Přesnost hodnocení je dále ovlivněna několika faktory. Ty mohou být negativní i přesto, 

že byl korzet indikován správně a korekce křivky z hlediska její progrese byla 

opodstatněná. Trupové ortézy jsou složitě tvořeny v náročném výrobním procesu a tak 

pouze na základě objektivních faktorů, nelze zaručit účinnost redrese trupové ortézy. 

Úspěšně vytvořená ortéza s plnou maximálně možnou korekční silou a správně 

uloženými pelotami je založena na odborných znalostech, osobních zkušenostech, 

talentu, kreativity a umění konkrétního ortotického technika. Nesprávně zhotovená 

trupová ortéza je neefektivní a v celkovém hodnocení může výsledky výzkumu značně 
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zkreslit. Přesto ale i nedostatečně korekční ortéza může být považována za dostačující 

pro retenci skoliotické křivky (Černý, 2007). 

Dalším takovým podstatným činitelem může být při korzetoterapii prováděná 

rehabilitace. Nelze hodnotit úspěšnost léčby korzetem, pokud nejsme přesně schopni 

zjistit reakci křivky na rehabilitační cvičení. Do jaké míry se na korekci křivky podílí 

trupová ortéza a do jaké míry rehabilitační postupy. Obě tyto metody lze posuzovat 

pouze jako jeden celek léčebného programu. Dle EBM ( Evidence-based medicine ), 

není mnoho studií, které by pojednávaly o fyzioterapii společně s korzetováním. 

Komplikace lze také nalézt v tom, že studie o fyzioterapeutických postupech jsou často 

zastaralé bez ukázky moderní formy terapie (Krobot, 2009). 
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11  Závěr 

Při zvolení tohoto tématu jsem hořel nedočkavostí, až začnu psát. Hledáním 

v přehledových článcích, odborné literatuře a publikacích, se mě nakonec podařilo dát 

dohromady nějakou ucelenou a smysluplnou verzi této bakalářské práce. K tématu 

adaptace na ortézu a problematice při jejím celodenním nošení, mi přispěla spousta zku-

šeností protetických pracovníků a poznatků z řad rodičů s dětmi postiženými tímto 

onemocněním. Léčba skoliózy je v mnoha směrech opravdu problematická a vyvstává 

při ní řada otázek. Na mnohé z nich se těžko odpovídá i ortopedickým lékařům zabýva-

jícím se těmito deformitami. Trupové ortézy, které se využívají během kostního růstu 

dítěte, se za plné finanční podpory ze stran pojišťoven mohou obměňovat každého půl 

roku. To vede k dokonalejší funkčnosti vyhotovených ortéz i jejich možnému estetic-

kému charakteru. Děti zejména ve věku puberty, a to hlavně dívky, vyžadují ortézy ne-

jen plně funkční, ale taky přiléhavé na tělo, aby nebyly tolik nápadné. To však skýtá 

řadu nevýhod ze strany délky jejich uživatelnosti. I když každý protetik ví, že na prvním 

místě je funkce ortézy, tak na stranu druhou taková odstávající ortéza zabezpečující 

delší trvání ve smyslu větších expanzních prostor, většinou nebude celodenně nošena. 

To samozřejmě velice snižuje úspěšnost její léčby. Proto je zapotřebí při výrobě ortéz 

dělat kompromis, při kterém je možné dosáhnout určitých cílů. U léčby korzetem by 

bylo nasnadě každému uživateli udělat ortézu pro noční nošení, při kterém lze dosáh-

nout maximální korekce křivky, a ortézu pro denní nošení. To ale bohužel pojišťovny 

neakceptují pro jejich velké finanční zatížení. Ze stran protetických pracovníků je na-

prosto nutné sledování předchozích i současných křivek dle rentgenových snímků a 

lékařských zpráv, ke správnému vyhotovení nových trupových ortéz. Jelikož se povět-

šinou snímkování za pomocí rtg dělá jen s ortézou, nezbývá technikovi nic jiného, než 

použít pro výrobu trupové ortézy poslední zhotovený snímek bez ortézy. To může mít 

za následek neúplné funkční postavení korekčních sil trupové ortézy, z důvodu změny 

křivky, která nelze na rtg snímku s ortézou rozpoznat. Během své praxe jsem se také 

setkal s opomíjením důležitosti rehabilitační péče. Pro správné nastavení svalového kor-

zetu je nezbytná jeho svalová rovnováha. Zlepšení funkčního stavu pohybového aparátu 

a kardiopulmonálních funkcí. V mnoha případech je LTV pacienty často zanedbávána. 

Bohužel i ze strany rodičů nelze přesně zjistit skutečnou dobu nošení ortézy ani dobu 

určenou pro cvičení. Možná z důvodů pohledu protetika na neschopnost rodiče toto za-



64 

 

jistit, tak často mlží, nebo dokonce dodají dítěti alibi o dodržování léčebného postupu. 

Pokud ovšem ten není dodržován, může po skončení korzetoterapie dojít k výrazné pro-

gresi křivky. Sice i přes nedodržení LTV složky samotná ortéza dosahuje určitého úspě-

chu, proč ale neudělat více a nesnažit se o maximalizaci léčebného procesu dodržová-

ním lékařského doporučení. To se zaručeně odrazí v kvalitnějším způsobu života, o kte-

rý by nám mělo jít zejména. 
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