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Abstrakt 

Název: Aktuální přístupy v terapii skolióz – literární rešerše 

Cíl: Cílem práce je ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup v terapii skolióz v rámci 

kombinace korzetoterapie spolu s pohybovou terapií. Dále je cílem shrnutí problematiky 

onemocnění adolescentní idiopatická skolióza, především nastínění jejího klinického 

obrazu, příčiny a predispozice pro vznik deformity, v neposlední řadě možnosti 

konzervativní terapie.  

Metody: Diplomová práce je zpracována jako teoretická práce formou literární rešerše 

za využití databází PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of 

Science. V první polovině práce jsou shrnuta všechna teoretická východiska a poznatky 

zabývající se adolescentní idiopatickou skoliózou. Druhá polovina má deskriptivně – 

analytickou povahu a obsahuje analýzu studií, kde byla použita korzetoterapie doplněná 

o pohybovou léčbu.  

Výsledky: Po provedení rešerše vyhovovalo stanoveným kritériím pouze 9 studií, které 

řešily efektivitu léčby adolescentní idiopatické skoliózy pomocí korzetoterapie. 

Vzhledem ke způsobu provedení studií a jejich velmi nízkému počtu, není možné na 

základě provedené rešerše zhodnotit výsledky a jednoznačně interpretovat, jaký přístup 

je nejvíce efektivní. Nicméně ve všech studiích byla prokázána vyšší efektivita terapie u 

probandů, kteří podstoupili korzetoterapii spolu s aktivní pohybovou léčbou. 

Klíčová slova: adolescentní idiopatická skolióza – konzervativní přístupy - terapie 

skoliózy – fyzioterapie - korzetoterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Title: Current approaches in conservative treatment of scoliosis - literature review 

Objective: The goal of this diploma thesis is evaluate the most efective current within a 

combination of a bracing with exercises therapy. Next goal is to summarize matters of 

adolescent idiopathic scoliosis disease, especially outline of clinical picture, causes and 

predisposition for origin these deformity and last but not least options in conservative 

treatment.  

Methodics: This diploma thesis is processed as literature review from available literary 

resources. First part of thesis contains all of theoretical bases and knowledge about 

adolescent idiopathic scoliosis. Second part has a decriptive-analytical charakter and 

contains analysis of studies, which was used a bracing supplemented by exercises 

treatment.  

Results: Established criteria after finish of review fulfill only nine studies, which 

interest about efectivness of treatment by bracing  in pacient with adolescent idiopathic 

scoliosis. Because the way of studies and their very low number of studies, is not 

possible to evaluate results of studies and conclusively interpret, which one is the most 

effective access. Nevertheless in all of this studies was demonstrated higher efficancy 

by therapy with probands undergoing a bracing along with active exercise therapy. 

Keywords: adolescent idiopathic scoliosis – conservative treatment – treatment of 

scoliosis – physiotheraphy - bracing 
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Seznam zkratek 

ATR – úhel rotovaní trupu (angle of trunk rotation) 

AI – estetický index 

AIS – adolescentní idiopatická skolióza 

ADL – činnosti běžného života 

CNS – centrální nervová soustava 

DKK – dolní končetiny 

DG – dechová gymnastika 

EAT – koňská asisitovaná terapie 

FITS – funkční individuální terapie skolióz  

IS – idiopatická skolióza 

SEAS – vědecky podložený přístup k terapii skoliózy 

TLSO – thorakolumbosakrální ortéza 

TRACE – klinické vyšetření estetiky trupu 
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1 Úvod 

 Termín skolióza je všeobecně známý pro odbornou i laickou veřejnost. Jedná se o 

trojrozměrnou deformitu páteře, která postihuje především děti. Problematika skolióz a 

jejich léčba je, a nejspíše také dlouho bude, diskutovaným tématem. Tuto deformitu 

poprvé popsal Hippokrates v 5. století př. n. l., kdy tento termín využil pro všechny 

deformity páteře. Diagnózu skolióza, jak ji dnes známe, popsal poprvé Galén přibližně 

v 3. století n. l. 

 Pojem skolióza pochází z latinského jazyka – křivý, pokroucený. Lze ji 

diferencovat na několik typů. Tato práce se zabývá adolescentní idiopatickou skoliózou. 

Idiopatická skolióza je právě typem, který si drží v prevalenci této deformity 

bezkonkurenční prvenství. Idiopatická skolióza, tedy jak název vypovídá, nemá jasnou 

příčinu vzniku. Existuje několik hypotéz, avšak odborná veřejnost zatím jasné 

stanovisko ohledně příčin nemá. Nejčastěji je viditelný progres křivky ve fázi dospívání 

(adolescentní věk). Jelikož idiopatická skolióza, jak již název napovídá, nemá známo 

příčinu, nelze zabránit jejímu vzniku. Proto se odborníci věnují způsobům, jak 

nejefektivněji zastavit progresi křivky či dokonce zlepšit stav pacienta. Tedy cílem 

léčby je snaha eliminovat následky tohoto onemocnění. Skolióza komplexně ovlivňuje 

nejen pohybový aparát, ale sekundárně může vést i k orgánovému postižení, to se týká 

především kardiopulmonálního systému (Repko, 2012). Prevalence skoliózy je kolem 

3% (Sochová, 2002; Suh, 2011). Signifikantně převládá onemocnění u dívek.  

 Bylo zpracováno mnoho výzkumů, které se věnovaly léčbě skoliózy, ale jen 

opravdu málo se jich věnuje léčbě korzetem se zahrnutím také léčby pohybové. Vrátím-

li se zpět do historie, při prvních zmínkách o terapii, byla zmíněna léčba korzetem. 

Postupem času se začalo přemýšlet o jiném konzervativní způsobu a byla zařazena pro 

terapii pohyvá aktivita. V dnešní době se pacienti spíše poohlížejí po metodách 

pasivních, pohodlnějších než metodách aktivních. Aktivní metody si většinou zakládají 

na autokorekci a asymetrických cvicích.  

 Cílem této diplomové práce bylo se zaměřit na zhodnocení efektivity jednotlivých 

přístupů konzervativní léčby skoliózy. Jedním z podnětů pro sepsání této práce bylo 

tvrzení Weisse (2016), že dlouhodobý efekt operativní terapie neodpovídá 

krátkodobému efektu, a má tedy podobný výsledek jako dlouhodobě neléčená 

adolescentní idiopatická skolióza (AIS). Dalším důvodem byla má bakalářská práce, 
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která se tématu skoliózy věnovala. Tam bylo mým cílem vytvořit kazuistiku pacientky 

s AIS, avšak bylo velmi těžké zvolit co nejefektivnější léčebný postup. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Axiální systém 

 Lidská kostra je tvořena osovým skeletem a k němu připojených končetin. Do 

axiální systém spadá především páteř, hrudník, spoje na páteři a hrudníku, dále v širším 

kontextu k němu lze zařadit také pánev a lebku (Dylevský, 2009). 

Páteř 

 Z pohledu funkční terapie je axiální systém dle Dylevského (2009) komplex 

složený z výrazně rozdílných funkčních komponent, které by měly být analyzovány 

samostatně.  

 Důležitou a také základní jednotkou páteře se udává tzv. pohybový segment. 

Pohybový segment páteře tvoří dvě sousedící obratlová těla – nosné komponenty, pár 

meziobratlových kloubů – kinetické komponenty, meziobratlová ploténka – 

hydrodynamické komponenty a vazy páteře – fixační komponenty páteře. Müller (2010) 

se o pohybovém segmentu zmiňuje pod názvem Junghannsův segment. Axiální systém 

lze chápat jako funkční jednotku zajišťující stabilitu a pohyb trupu (Véle, 2006). 

 Páteř má dvě významná fyziologická zakřivení v sagitální rovině, jimiž je lordóza 

- konvexní zakřivení dopředu a kyfóza - oblouk konvexní dozadu. Na páteři se lordóza a 

kyfóza pravidelně kraniokaudálně střídají (Kapanji,1980). Z hlediska funkce je toto 

zakřivení velmi výhodné a umožňuje svým postavením mírnit nárazy, které při chůzi 

vnikají. 

 Mezi základní pohyby páteře, které páteř poskytuje, lze zařadit následující: 

 

 Anteflexe a retroflexe  

 Lateroflexe   

 Rotace či torze  

 Pérovací pohyby, měnící zakřivení páteře (Čihák, 2011)  

Hrudník 

 Kostěná struktura tvořená z dvanácti hrudních obratlů (vertebrae), dvanácti párů 

žeber (costae) a kosti hrudní (sternum). Prvních sedm párů žeber označujeme jako 

pravá žebra z důvodu připojení žeber k sternu přímo. Další tři páry žeber nazýváme 
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nepravá žebra z důvodu napojení se na chrupavky předchozích žeber. Poslední dva 

páry žeber jsou volná žebra, která se na kost nenapojují, ale končí volně již v dutině 

břišní (Čihák, 2011). Hrudní koš tvoří ochrannou schránku pro orgány jako jsou plíce, 

srdce, velké cévy, jícen a další hrudní orgány. Spojení sterna a žeber je 

zprostředkováno pomocí chrupavek, tím vzniká elastický komplex, který umožňuje 

dýchací pohyby (Dylevský, 2009). Vzhledem k elasticitě hrudníku je možná změna 

jeho tvaru při dýchání (Kapandji, 1980). 

2.2 Definice skoliózy 

 Definice skoliózy, z latinského jazyka křivý či pokroucený, se mírně dle různých 

autorů liší, přesto v jednom se všichni shodují. U onemocnění skolióza se jedná o 

patologické zakřivení v oblasti páteře ve frontální rovině.  

 Poprvé popsal skoliózu ve smyslu onemocnění Hippokrates v 5. století př. n. l., 

kdy tento termín využil pro všechny deformity páteře.  Později tento termín použil 

Galén v 1. století př. n. l., který už diferencoval deformity páteře do té míry, že význam 

skolióza nabyl smyslu jaký i dnes používáme. Dalším významným milníkem pro 

diagnózu byl precizní popis idiopatické skoliózy Ambroisem Paré (1510 -1590), který 

se snažil léčit železným korzetem. Dále pravděpodobně jako první popsal vrozené vady 

páteře. Poprvé se o skolióze ve smyslu 3D deformity páteře zmínil Shawn (1824), 

Adams a Bouvier (1858). Když přišla na přelomu 19. - 20. století éra rentgenu, na 

skoliózu, jakožto 3D deformitu, se zanevřelo. Na tuto problematiku upozornila až 

francouzská skupina v roce 1972 (Newton, 2010; Machida, 2018). 

 U definice skoliózy je vhodné určení minimálního zakřivení vzhledem k existenci 

tzv. fyziologické skoliózy, kterou popisuje Čihák (2011). Jedná se o vychýlení páteře do 

stran, které je mírně patrné v oblasti Th3 – Th5. V tomto úseku je převážně konvexní na 

pravou stranu. Lze tuto skutečnost přisoudit k straně dominantní ruky u populace, 

pouhých 16% křivek je konvexní na stranu levou. Dalším vysvětlením je asymetrické 

uložení vnitřních orgánů v hrudní dutině (Repko, 2007). 

 Repko (2012)definuje skoliózu jako deformita páteře, která se promítá do všech 

tří rovin. Tedy do roviny frontální (zakřivení páteře do strany), sagitální (ve smyslu 

hypo - či hyperkyfóza) a transverzální (rotace obratlů). Skolióza je tedy považována za 
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trojrozměrnou deformitu s frontálním zakřivením minimálně 10 stupňů, doprovázená 

rotací obratlových těl a patofyziologickým zakřivením v sagitální rovině. 

 Koudela (2004) skoliózu popisuje jako onemocnění páteře, kdy se deformita 

páteře se projevuje v iniciálním stádiu pouze v rovině frontální. Později s progresí 

deformity dochází teprve k rotaci obratlů. 

Terminologie 

 V případě skoliózy je důležité uvést několik základních pojmů: 

 Strukturální křivkou označujeme úsek křivky páteře bez normální flexibility, 

ve kterém jsou tvarové změny obratlů. 

- Nestrukturální křivka je křivka s fyziologickou pohyblivostí bez tvarových 

změn obratlů a není fixovaná. 

- Hlavní (primární) křivka se objevuje jako první výchylka na páteři, bývá 

strukturální a nelze ji vyrovnat úklonem. 

- Vedlejší křivka (také kompenzační, sekundární) vyskytuje se nad nebo pod 

hlavní křivkou. Její funkcí je kompenzace rovnováhy trupu. Postupně se tato 

křivka fixuje a stává se křivkou strukturální. 

- Vrcholový obratel je takový obratel, který je nejvíce vzdálený od vertikální osy 

člověka. Také bývá nejvíce rotovaný. 

- Koncovým obratlem je chápán obratel, který ohraničuje křivku kraniálně a 

kaudálně. Jeho krycí plochy jsou nejvíce nakloněny do konkávní strany křivky. 

- Cobbův úhel slouží k objektivnímu porovnání velikosti křivky ve stupních. Pro 

určení velikosti úhlu je nutný rentgenový snímek.  

 Na rentgenovém snímku proložíme přímku horní krycí plochou koncového 

obratle, proximálního a dále dolní krycí plochou distálního koncového obratle. Kolmice 

k těmto přímkám se v určitém úhlu protínají, poté je vytvořen doplňkový úhel, který 

pak udává tíži křivky, podle kterého je určena následující terapie. 
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- Kompenzaci křivky nám ukazuje svislice spuštěná z protuberatia occipitalis 

externa  a procházející středem kosti křížové při stoji. Míra dekompenzace je 

měřena v cm dle odchylky po spuštění olovnice od gluteální rýhy (Sosna, 

2001). 

- Risserovo znamení – důležitý znak pro určení skeletálního stáří. Výskyt 

Risserova znamení znamená srůst apofýzy a kosti kyčelní, tedy ukončení 

růstu. Obecně platí, že skoliotická křivka může progredovat právě do doby, 

než je ukončen kostní růst (Kolář, 2009). 

2.2.1 Patologická anatomie skoliózy 

 Pro strukturální skoliózu jsou typické změny v anatomických strukturách. 

Nejzásadnější změny na páteři jsou následující: lateralizace páteře v rovině frontální, 

podél páteře vzniká asymetrie paravertebrálních zón s nemožností jednorázového 

vyrovnání křivky (Gallo, 2011). Na obratlích je klínovitá, rotační a torzní deformace. 

Největší deformace jsou na obratli vrcholovém a přechodném. Vrcholový obratel má 

nepravidelný klínovitý tvar v průřezu kolmém i vodorovném. Ve skoliotické křivce je 

tedy umístěn tak, že na kodexu křivky je obratel vyšší než na straně konkávní. Čím více 

se vzdaluje od vrcholu zakřivení, tím je asymetrie ve smyslu klínovitého tvaru menší 

(Kolář, 2003). S touto problematikou se pojí rotace trnových výběžků obratle, které 

rotují na konkávní stranu páteře a protichůdně reagují těla obratle, která rotují směrem 

ke konvexu. Rotujícími těly na konvexní straně křivky jsou utlačena žebra dorsálně, 

zároveň dochází k mírnému roztažení a vzniká hrb (gibbus). Naopak na konkávní straně 

je hluboké vtažení a žebra jsou natlačena k sobě.  

 U strukturální skoliózy se během posledních 80. let anatomického bádání a 

zkoumání pomocí magnetické rezonance (MRI) zjistilo, že přední komponenty páteře 

jsou delší než zadní elementy páteře. Tento stav se označuje zkratkou RASO. RASO 

vede k torzi obratlů (Grivas, 2008). 

 Vlivem změny páteře probíhají změny také na žebrech týkající se změny tvaru, 

délky i jejich průběhu. Lopatka je na konvexní straně v kraniálním postavení a mírně 

laterálně, celkově je postavena výše než lopatka na opačné straně. Také je zde vliv na 

pánev, přesněji crista iliaca, která je na straně konvexity postavena níže než ta na 

opačné straně (Kolář, 2003). 
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 Změna výšky obratlů na konvexní a konkávní straně, která byla probrána výše, 

ovlivňuje také změny v meziobratlové ploténce, pedikly jsou užší a kratší, dále může 

dojít k zúžení míšního kanálu a následně ke kompresi míchy nebo kořenů míšních 

(Koudela, 2004). 

2.2.2 Klasifikace skoliózy 

 Skoliózu lze rozdělit dle jednotlivých parametrů. Obecně klasifikujeme křivku 

podle velikosti Cobbova úhlu a typu skoliózy. 

1. Rozdělení dle velikosti úhlu měřeného metodou dle Cobba udává ve své 

publikaci Novotná (2000) i Vařeka (2000): 

- Zakřivení do 10° - skupina IA 

- Zakřivení do 30° - skupina IB 

- Zakřivení mezi 31°- 60° skupina II 

- Zakřivení mezi 61°- 90° skupina III   

- Zakřivení nad 90° skupina IV 

2. Rozdělení dle typu skoliózy (Vařeka, 2000): 

- Funkční skolióza  

 Posturální skolióza – objevuje se pouze při určitých změnách postury 

např. sed 

 Kompenzační skolióza – při asymetrii pánevního pletence nebo 

asymetrické délce jedné dolní končetiny 

 Hysterická skolióza  

 Skolióza při radikulopatiích nebo při jiném bolestivém procesu 

 

- Strukturální skolióza 

 Idiopatická skolióza (IS) 

 Kongenitální (vrozená) 

 Neuromuskulární – vzniká např. u DMO 

 Skolióza z poruchy metabolismu 
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2.3 Idiopatická skolióza  

 Idiopatická skolióza je charakterizována neznámou etiologií. Vznik a vývoj je 

propojen s růstem organismu. Vyskytuje se v charakteristických věkových skupinách. S 

ukončením růstu nedochází k další progresi (Lomíček, 1973).  

 Idiopatická skolióza se objevuje dle různých autorů u 45-75 % případů všech 

strukturálních skolióz. Častěji se vyskytuje u dívek v poměru 3:1 (Vařeka, 2000). 

Progrese skoliotické křivky v období před ukončením růstu ovlivňuje především 

pohybový aparát, ale také kardiopulmonální a trávicí systémy v brzkém období růstu i v 

dospělosti (Repko, 2007). 

2.3.1 Klasifikace IS 

 Idiopatickou skoliózu je možné rozdělit dle spousty kritérií, nejfrekventovanější je 

dle doby vzniku skoliózy, lokalizace křivky a dle zakřivení dle Cobba. 

1. Klasifikace IS dle doby vzniku 

- Infantilní – do 3. roku života 

- Juvenilní – 3. – 10. rok života 

- Adolescentní (AIS)  –  nad 10 let  

 Infantilní 

- Skoliózu takto pojmenováváme, pokud vzniká při narození nebo do 3. roku 

života dítěte (Vlach, 1986; Lomíček, 1973). 

- Alexandr (2015) uvádí, že její výskyt je vzácný. 

- Většina autorů udává, že nejčastější bývá levostranná křivka v oblasti Th 

páteře. 

- Postiženi jsou především chlapci (Vlach, 1986; Alexandr, 2015). 

 Juvenilní  

- Vyskytuje se od 3. roku života do nástupu puberty (Vlach, 1986).  Thomas 

(2009) uvádí věk 4 – 10 let. 

- Incidence juvenilní idiopatické skoliózy je přibližně 8-16 % ze všech 

případů IS (Thomas, 2009). 
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- Většina autorů se shoduje, že typická je pro tuto skoliózu lokalizace 

pravostranné křivky v Th páteři.  

- Thomas (2009) udává, že v  tomto věku je signifikantní rozdíl mezi 

pohlavími. Výskyt deformity bývá vyšší u dívek v poměru 2:1 až 4:1. Oproti 

tomu Vlach (1986) a Lomíček (1973) se shodují, že juvenilní skolióza 

postihuje obě pohlaví stejně. 

 Infantilní a juvenilní skoliózy v dnešní době zahraniční autoři společně označují 

jako early- onset (tedy brzko vznikající) (Choudhury, 2017). 

 Adolescentní 

- Objevuje se od 11. roku a ukončením růstu (Kubát, 1985, Machida, 2018). 

Většina autorů se shoduje. 

- V tomto věku bývají více postiženy dívky. 

- Křivky pod 40° se po dosažení kostní zralosti, to udává Risserovo znamení, 

většinou nehorší (Vlach, 1986). 

 

1. Klasifikace dle lokalizace křivky – udává se podle vrcholového obratle:  

- Mezi C1-C6 se označuje jako cervikální  

- Mezi C7-Th1 se označuje jako cervikotorakální  

- Mezi Th2- Th11 se označuje jako torakální  

- Mezi L2-L4 se označuje jako lumbální 

-  L5-S1 se označuje jako lumbosakrální (Dungl, 2014; Kolář, 2003)  

2. Klasifikace podle tíže křivky dle Cobba (viz. kap. 2.2.2) 

3. Klasifikace dle tvaru křivky (definoval King and Moe): 

- typ 1 – „S“ tvar křivky, kdy jsou dvě křivky vychýlené každá do jedné strany a 

jsou strukturální. Křivka v bederní oblasti bývá delší než v oblasti hrudní páteře. 

- typ 2 – „S“ tvar, kdy jsou křivky strukturální stejně jako u typu 1. Rozdílem je, 

že hrudní křivka je delší než bederní. 

- typ 3 – hlavní hrudní křivka, která je strukturální. 
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- typ 4 – tvar „prodloužené C“. Dlouhá hrudní křivka stabilní až po L4. 

- typ 5 – dvojitá hrudní křivka (Ovadia, 2013). 

 Kingova a Moeho klasifikace z roku 1983 je všeobecně známou a bývá 

uznávána jako jedna ze základních klasifikací skoliózy (Dangerfield, 2003). 

4. Klasifikace dle tíže křivky ve vztahu k indikaci terapie (Krbec, 2008): 

-  < 10° – za skoliózu se nepovažuje  

-  10°- 20° - stav se pouze sleduje. Pravidelné kontroly zda nedochází k 

progresi onemocnění. Interval sledování bývá z počátku onemocnění po 

třech měsících.  Pokud je stav bez progrese, interval se mění a prodlužuje na 

šest měsíců. 

-  20°- 40° - křivka s tímto Cobbovým úhlem je indikována ke korzetoterapii. 

-  40° a více – při rychlé progresi (tj. 5° za tři měsíce) bývá indikace k operaci, 

u křivky nad 50° je indikována operace vždy. 

2.3.2 Etiologie 

 Příčina, jak už sám název napovídá, není dosud známá. Předpokládá se, že vznik 

je multifaktoriální a významnou roli hraje také genetika. Lomníček (1973) udává 

spoustu teorií různých autorů, které se ale často liší, některé se dokonce vylučují. 

Nejzásadněji se liší v náhledech na aktivitu, kontrakturu nebo naopak oslabení skupiny 

paravertebrálních svalů na straně konventy nebo konkavity. Jako příčiny jsou uváděny 

například nervosvalové poruchy, neurogenní příčiny, genetické prvky, poruchy vývoje 

obratlů, zánět, traumatické změny, změny hormonální hladiny nebo například přetížení 

páteře. Lo (2015) ve své studii udává jako významný etiologický prvek pro IS poruchy 

motoriky a somatosenzoriky. 

2.3.3 Incidence a prognóza 

 Idiopatická skolióza je nejčastějším typem skoliózy a podle různých autorů tvoří 

45 % až 75 % případů všech strukturálních skolióz. Ve věku 10 – 16 let je skolióza, 



19 
 

tedy vzhledem k věku myšlena adolescentní idiopatická, přítomna u 2-4 % populace 

(Reamy, 2001).   

 Suh (2011), který se ve studii zabýval právě AIS v Korei, udává ve své studii míru 

prevalence 3,26 %, z toho větší incidence byla u dívek (4,65 %) než-li u chlapců 

(1,97%). U AIS se celkově mnoho autorů shoduje, že výskyt tohoto typu skoliózy je 

signifikantně vyšší u dívek. Sochová (2002) uvádí ve svém článku výsledky vyšetření u 

16tiletých studentů. Výsledky prokazují výskyt IS s patologickou křivkou v rozsahu do 

20° u celkem 3 % studentů, mezi 20-29° u 0,5 % a přes 30°u 0,3 % vyšetřovaných. 

Také Sochová udává dvakrát vyšší výskyt IS u dívek než u chlapců svelikostí křivky 

10° až 19°. Dále byly dívky diagnostikovány pro křivky mezi 20°až 29° až šestkrát 

častěji. Nejvíce případů se objevuje s tíží křivek do 30° dle Cobba. S rostoucí křivkou 

incidence klesá. Při tíze křivky nad 30° dle Cobba odpovídá prevalence 0,2 %.  U 

skolióz nad 40° je to 0,1% (Miller, 1999). 

2.3.4 Rizikové faktory pro vznik a progresi 

 Rozvoj progrese a stanovení závažnosti této deformity je v době vzniku 

onemocnění velmi obtížné. Mezi predisponující rizikové faktory, které hrají významnou 

roli pro progresi křivky, patří věk, pohlaví, lokalizace primární křivky, stav měkkých 

tkání, minimální mozečkové příznaky, genetické zatížení a kompenzace křivky.  

 Věk  

 Je tím myšlen věk, ve kterém bylo poprvé onemocnění zachyceno. Pro prognózu 

je velice významný. Čím je věk pacienta v době zachycení skoliózy nižší, tím horší je 

prognóza. Pravděpodobnost progrese po ukončení růstu je minimální, avšak u křivek 

nad 50° skolióza může progredovat i po ukončení růstu (Greenspan, 1993; Bunnel, 

1986). U dívek je také vyšší šance progrese před začátkem menarche (Machida, 2018).  

 Pohlaví  

 U ženského pohlaví je výskyt IS vyšší. Na tomto se shoduje většina autorů. Cilli 

(2009) i Nery (2010) provedli studie potvrzující tento názor. 

 Lokalizace primární křivky  

 Dalším významným prognostickým kritériem je lokalizace primární křivky. 

Hrudní křivky bývají mnohem závažnější než křivky objevující se kaudálněji. Bederní 

skoliotické křivky nedosahují takové závažnosti. Skoliózy s lokalizovanou vícečetnou 
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primární křivkou bývají prognosticky nadějné (esovitá křivka má lepší prognózu než 

křivka jednoduchá). Na všech předchozích faktorech se shoduje Kolář (2009), Machida 

(2018) i Soucacos (2000). 

 Stav měkkých tkání  

 Hodnocena je v této oblasti  laxicita kloubů a kůže. Laxicita měkkých tkání je u IS 

dalším možným rizikem pro progresi onemocnění. 

 Minimální mozečkové příznaky  

 Vyšetření mozečkových funkcí má veliký význam pro předpoklad progrese 

křivky. U pacientů s potencionální progresí se nachází mírná paleoceleberální 

mozečková porucha. Minimální mozečkový syndrom spojený s laxicitou vazů 

považujeme za nejzávažnější symptomy možného progresivního vývoje křivky.  

 Kompenzace křivky  

 Kompenzaci křivky určujeme pomocí spuštěné olovnice od středu záhlaví, která 

by pak měla směřovat na střed sakra. Pokud tomu tak není, jedná se o 

dekompenzovanou křivku. Čím je dekompenzace větší, tím je i předpoklad pro progresi 

vyšší. U křivek IS se dekompenzace objevuje jen sporadicky (Kolář, 2009). 

 Genetické zatížení  

 Vhodné je zjistit výskyt onemocnění v příbuzenstvu. Vyšetření by mělo být 

provedeno u rodičů, popř. prarodičů (Kolář, 2009; Miller, 2007). 

2.4 Diagnostické postupy 

 Kolář (2009) vyšetření klasifikuje na orientační a speciální. Orientační vyšetření 

bývá prováděno pediatrem či jiným odborníkem pro tuto problematiku, popřípadě může 

být prováděno také zaškoleným zdravotníkem. Orientační vyšetření slouží k časnému 

diagnostikování a brzkému záchytu onemocnění, které, jak je zmiňováno výše, je velice 

důležité pro zvolení vhodné strategie léčby i následný efekt terapie. U speciálního 

vyšetření je nutné si stanovit, zda se jedná o skoliózu idiopatickou nebo strukturální, 

popřípadě skoliózu jiné etiologie. Z tohoto důvodu pak pozorujeme, zda na se na těle 

nevytváří skvrny bílé kávy a podkožní měkké tumorky (nález by znamenal 

neurofibrimatozu) a také pozorujeme i jiné příznaky, které jsou typické pro další typy 

skolióz než je IS např. nefyziologický vzhled rohovky nebo arachnodaktylii. Dalším 

důležitým bodem ve vyšetření je určení skeletálního stáří, které nám určuje Risserovo 
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znamení. Risserovo znamení (Příloha A, obr. 1) poprvé popsal Joseph Risser v roce 

1958 ve vztahu ukončení kostního růstu a osifikací mezi apofýzou a os illium (Risser, 

2010). Tento vztah se stal základem pro dnešní šestistupňové hodnocení Risserova 

znamení pro odhad progrese idiopatické skoliózy. V tomto systému stupeň 0 

charakterizuje stav, kdy ještě není žádná osifikace apofýzy, a označuje tedy počátek 

akcelerace křivky pro růst páteře. Naopak stupeň 5 je charakterizován úplnou fúzí 

apofýzy a os illium, tedy udává ukončení růstu páteře (Hacquebord, 2012). 

2.4.1 Anamnéza 

 V anamnéze bývá podstatným údajem věk kvůli předpokladu následné progrese tj. 

již zmíněno výše. Pro diferenciaci skoliózy idiopatické od neidiopatických slouží 

získané informace ohledně neurologických příznaků. Neurologická anamnéza by 

v tomto případě měla obsahovat otázky týkající se případné slabosti, smyslové změny, 

problémy v oblasti rovnováhy, koordinace a chůze, dále i např. potíže se střevy nebo 

močovým měchýřem př. inkontinence (Janicki, 2007). 

 Při anamnéze se zabýváme osobní i rodinou anamnézou, zjišťujeme dobu 

menarche u děvčat. Tento údaj je důležitým faktorem z důvodu největší rychlosti růstu 

těsně před nástupem menarche (Repko, 2012).  

 Dalším významným údajem bývá bolest. U AIS přibližně jedna čtvrtina pacientů 

mívá bolesti v oblasti zad (Raminez, 1997). Konkrétně se bolesti objevují především na 

straně prominence žeber, tedy gibbu. 

2.4.2 Klinické vyšetření 

 Základem klinického vyšetření je aspekce držení těla ve vzpřímeném stoji a 

Adamsův test. 

 Držení těla u adolescentních skoliotických pacientů bylo dříve často hodnoceno 

škálou Aesthetic Index (AI). Dnes se již nahrazuje rozšířenou škálou Trunk Aesthetic 

Clinical Evaluation (TRACE). Dříve využívaná škála o 3 bodech popisovala postavení a 

asymetrie lopatek, změny ve výšce postavení ramen a asymetrie pasu. Novější škála 

TRACE k hodnocení využívá celkem 12 bodů. Nyní rozpoložení bodů pro podskupiny 

je následující: ramena 0-3, lopatky 0-2, pas 0-4 a hrudník 0-2, tedy 1 se označuje velmi 

mírná asymetrie, 2 označuje mírnou asymetrii, 3 označuje významný rozdíl a 4 

využitelná je pro pas označuje absolutní asymetrii. Hodnocené oblasti zůstávají stejné, 
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ale přidává se navíc hodnocení asymetrie v oblasti střední hrudní. Výhodou této škály 

je, že lze lépe diferencovat závažnost asymetrie určité oblasti těla (Grivas, 2008; Zaina, 

2009). 

 U klinického vyšetření je hlavním projevem strukturální skoliózy fixovaná rotace 

v předklonu. Jde-li pouze o skoliózu posturální, při předklonu dítěte zakřivení páteře 

vymizí, naproti tomu u idiopatické skoliózy zůstává v každé poloze. U strukturální 

skoliózy je přítomna vždy menší či větší rotace obratlů, která není korigovatelná v 

žádné poloze. Vyšetření spočívající v předklonu trupu bývá často označováno jako 

Adamsův test.  

 Dále při klinickém vyšetření stoje využíváme olovnici, která nám určuje 

kompenzaci křivky. Pro zjištění kompenzace trupu oproti pánvi se spuštěná olovnice 

umisťuje do oblasti středu záhlaví (protruberantia occipitalis externa) nebo processus 

spinosus C7. Pokud dojde k vychýlení olovnice od středu sakra, neprochází-li 

intergluteální rýhou, považujeme křivku za dekompenzovanou (Repko, 2010).  

 Méně často se v praxi používá vyšetření stoje na dvou vahách. Pomocí dvou vah 

se určuje rozdíl zatížení DKK. Normální hodnoty rozdílu zatížení se podle autorů liší. 

Sochová například udává, že u dětí by rozdíl neměl být větší než 4kg a u dospělých by 

rozdíl neměl být vyšší než 5kg. Jiní autoři uvádějí rozdíl v zatížení DKK v procentech 

váhy těla, za normu bývá považován rozdíl do 10% váhy jedince. 

 Další pomocné vyšetření bývá stereotyp chůze, tvar a chovaní nohy, neurologické 

vyšetření motoriky i senzitivity a vhodné je také zhodnocení pubertálního vývoje 

(Janicki, 2007). 

2.4.3 Zobrazovací metody 

 K přístrojové diagnostice skoliózy se v současnosti využívá primárně 

rentgenového vyšetření (RTG) a u vybraných pacientů bývá potřebná také magnetická 

rezonance (MRI) nebo výpočetní tomografie (CT) (Janicki, 2007). 

 Rentgenové vyšetření je nejvýznamnější zobrazovací metodou, která má za úkol 

dokumentovat celý postup léčby. Před operací nás informuje o dynamice deformity 

páteře nebo také o její progresi. V pooperačním stádiu vypovídá o stabilitě 

instrumentace a o kvalitě kostěné fúze. Při vyšetření je nutné pozorovat páteř v obou 
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rovinách, frontální i sagitální. Při podezření na skoliózu je potřeba získat ze všeho 

nejdříve stojící přední rentgen, který se později doplňuje o boční snímky páteře.  

 U vyšetření se sleduje:  

- Měření tíže křivky tzv. Cobbův úhel (Příloha A, obr. 2) 

- Měření rotace obratlů dle kontury pediklů  

- Určení kostního věku pomocí sledování Risserových zón (Sosna, 2001)  

 Frekvence rentgenové kontroly u skoliotiků bývá různá. Nejkratší interval uvádí 

Vlach (1986) při kontrole kvůli odložení ortézy, kdy jsou snímky provedeny v rozmezí 

několika hodin. U idiopatické skoliózy léčené konzervativně se provádí vyšetření 

jednou za půl roku. Jednou za tři měsíce se provádí u pacientů se skoliózou, u kterých 

se očekává progrese, a ukončuje se sledování v době ukončení kostěného růstu. 

Nevýhoda RTG vyšetření spočívá v radiační zátěži působící na dětský organismus. V 

minulosti již došlo k úpravám RTG technik a využití topografie, přesto se nepovedlo 

radiační zátěž plně vymítit a nadále hrozí riziko rakoviny v pozdějších letech u dětí, 

které často podstupují RTG ozáření (Krbec, 2008). 

 Vyšetření MRI není pro většinu pacientů s AIS potřeba, když né všichni se na tom 

shodují. Některá ošetřující centra automaticky vyžadují MRI pro každého pacienta se 

skoliózou. MRI je však s největší pravděpodobností užitečné u pacientů mladších 10 let 

(juvenilní a infantilní skoliózy), u pacientů s levostrannými křivkami a u pacientů s 

abnormalitou neurologického vyšetření (Cassar-Pullicino, 2002; Janicki, 2007). 

 Další zobrazovací metodou je CT. Bývá provedeno u skoliotiků pro rekonstrukci 

celé páteře a hrudníku před nějakými rozsáhlými výkony (Repko, 2007). 

2.5  Terapeutické postupy  

 Jakoukoli terapii skoliózy lze považovat za dlouhodobou záležitost. Léčba bývá 

komplexní, určována typem skoliózy, stupněm zakřivení a také věkem pacienta. 

 Neléčená a málo zakřivená skoliotická křivka je schopna samovolného vyrovnání 

jen sporadicky. Většinou dochází, a to především během růstu, ke zhoršení a zvětšení 

stupně dle Cobba. 

 Cílem každého terapeutického přístupu je snaha zmírnit skoliotickou křivku, 

pokud to není možné, snažíme se především zastavit progresi onemocnění a předejít 

zhoršení.  Byť stále mluvíme o stejné diagnóze, je potřeba, aby terapie idiopatické 
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skoliózy byla vždy zamýšlena jako individuální plán. Další nutností je, aby léčebný plán 

byl dlouhodobý (Morningstar, 2008). Tohle dříve nebylo zdůrazněno, a tak vznikala 

pomalu zvyšující se oblíbenost operativních postupů. Lékaři měli vidinu „napravené 

páteře“ ihned po výkonu. Bohužel na to nebylo nahlíženo z dlouhodobého hlediska. 

V dnešní době víme, že tyto závěry byly nesprávné. Na léčbu skoliózy bylo nahlíženo 

pouze krátkodobě, nikoliv v dlouhodobém horizontu. Terapie nakonec přináší spíše 

negativa než pozitiva. Segmenty páteře, které byly násilně uvolněny a zkorigovány, se 

často „odměnily“ dalším zhoršením (Weiss, 2016). 

 Terapii skoliózy lze rozdělit na 2 rozlišné typy:  

- Konzervativní terapie - do konzervativní terapie řadíme fyzioterapeutické 

postupy, které obsahují léčebnou tělesnou výchovu, a korzetoterapii 

- Operativní terapie 

 Na konzervativní terapii by měl být brán největší zřetel právě v adolescentním 

věku před ukončením růstu, kdy je možné konzervativním přístupem křivku mnohem 

snadněji ovlivnit než po ukončení růstu.  V době dospělosti je nutné v terapii 

pokračovat, kdy už není rozhodně frekvence terapií tak častá. V této fázi je léčebná 

tělesná výchova považována za možnost zlepšení kvality pohybu u jedince spolu se 

zmírněním vlivu deformity na pohybový systém (Negrini et al., 2012). 

2.5.1 Fyzioterapeutické postupy 

 Metoda dle Kathariny Schrott 

 Metodu na vycvičení skoliózy vypracovala učitelka Katharina Schrott. Sama ji na 

sobě vyzkoušela a o pár let založila i vlastní kliniku pro léčbu skoliózy. Později 

v metodě pokračovala její dcera. Přístup léčby zahrnuje intenzivní hospitalizaci i 

následné návštěvy v ambulantním zařízení fyzioterapie poskytované certifikovanými 

terapeuty. 

 Ve své metodě skoliózu chápala jako trojrozměrnou deformitu. Trup rozdělila do 

tří pravoúhlých bloků uložených nad sebou: pánevní (od pánve k dolním žebrům), 

hrudní (od dolních žeber do výšky obratle Th6) a ramenní (výška ramen až k dolní 

čelisti). Bloky jsou proti sobě posunuty a rotovány, tím nabývají klínovitého tvaru. 

Vlivem takového klínového posunu bloků se snižuje výška páteře a omezuje se pohyb 

žeber. Omezení žeber má neblahý vliv na dechový stereotyp. Terapie se zahajuje 
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v oblasti nohou, pokračuje se vzestupně dolními končetinami až k pánvi. Postup terapie 

je tedy aplikován ze zdola směrem nahoru ve třech krocích. 

 Aktivní protažení  

 Korekce laterálních posunů, získání středního postavení pánve 

 Aktivní derotace tří bloků, které jsou proti sobě původně rotovány   

 Významnou součástí terapie jsou také speciální dechová cvičení. Soustředí se na 

nácvik dechu. Cílem je ovlivnění patologických dechových vzorců (Pavlů, 2003). 

Dalšími dílčími cíli jsou spinální korekce, posturální trénink, poskytnout informace a 

motivaci pro aktivní cvičení, naučit pacienta cviky na doma a naučit ho sebekorekci 

(Berdishevsky, 2016). 

 Koncept vzpěrných cvičení dle Roswithy Brunkow 

 Terapeutický koncept založila Roswitha Brunkow. Metoda je cílená na aktivaci 

diagonálně postavených svalových řetězců. Podnětem k objevení skutečností pro vznik 

této metody byl úraz autorky. Úraz byl velmi vážný a Roswitha musela po nějakou dobu 

využívat invalidní vozík. Postupem času začala vnímat aktivitu svalů trupu při 

izometrickém napínání horních a dolních končetin. Vytvořila tak cvičební systém, který 

poskytuje zlepšení funkce oslabeného svalstva, zlepšení stabilizace páteře a končetin, a 

dále i následnou reedukaci správných pohybových vzorců. Princip této metody spočívá 

ve cvičení ve virtuálních vzporech. Základem k provedení je maximální dorzální flexe 

nohou a rukou, kdy vzpěr právě provádí zápěstí ruky a paty proti virtuálnímu odporu. 

Cvičení, kombinací dorzální flexe v končetinách a izometrického vzpírání, aktivuje 

svalové řetězce tím způsobem, že se izometrická kontrakce agonistů i antagonistů 

dostane vlivem propojení svalů do svalových řetězců až na svaly trupu (Pavlů, 2003).  

 Cvičení je rozvrženo do šesti týdnů. Je nutné zaujmout správnou výchozí pozici 

pro cvičení. Základem je správné postavení kloubů, které by pacient měl udržet po 

celou dobu cvičení. Dalším faktorem je vhodné dýchání. Nádech zde působí facilitačně, 

naopak výdech inhibičně. Cviky střídáme s relaxací. (Haladová et al., 1997). Jistou roli 

zde hraje také schopnost vědomého motorického učení, pozornost pacienta, jeho 

schopnost se soustředit a pochopit povely (Kolář, 2009).  

 Dobomed (DO) 
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 Autorkou této metody je polská lékařka prof. Dobosiewicz. Počátky této metody 

začala využívat kolem roku 1979, kdy zkoušela princip metody aplikovat na malé 

ambulantní skupinky, postupně docházelo k zdokonalování. Přibližně od roku 1985 

začala lékařka metodu využívat oficiálně na klinice v Katovicích jako intenzivní 

program pro skoliotické pacienty (Bettany- Saltikov, 2012).  

 Metoda se zaměřuje na pohyby trupu ale i dechové funkce. Využívá prvky cvičení 

dle Klappa i asymetrické dýchání využívané například u Schroth metody 

(Berdishievsky, 2016). 

  Smyslem této metody je prevence před progresí anebo snížení skoliotické křivky. 

Sekundárně tento typ cvičení ovlivňuje krom křivky páteře také dechovou funkci. 

Během terapií by mělo pomalu docházet k úpravě a zlepšení dechové funkce. Autorka 

udává, že metoda je vhodná pro všechny typy křivek od těch nepatrných až po křivky 

závažné. Výsledek terapie by potom měl záležet na flexibilitě křivky a pacientově 

svědomí tzn. míra schopnosti dodržet pokyny terapeuta a frekvenci cvičení během 

aplikace této metody (Bettany-Saltikov, 2014). 

 Základem pro tuto metodu je aktivní 3 dimenzionální autokorekce skoliózy. 

Základní technikou a využívanou terapií je aktivní trojdimenzionální korekce zahrnující 

mobilizaci primární křivky, která je prováděná před vlastní korekcí. Mobilizace je 

aplikovaná při uzavřeném kinematickém řetězci, tedy pozice zaujmutá k cvičení je ve 

vzporu na čtyřech, a spočívá v kyfotizaci hrudní páteře a lordotizaci bederní páteře. Dbá 

se na symetrickou pozici pánve a pletence ramenního (Kalichman, 2015).  

 Metoda se skládá ze tří částí. První část se nese v korektivním duchu. V této části 

terapie je důležitá především korektivní technika, kdy se cíleně upravuje pozice páteře a 

hrudního koše v předklonu. Tato část je klíčovým úkonem v této metodě. Dále existuje 

ještě část přípravná a konečná, avšak tyto dvě složky se mohou pozměnit. Přípravná 

fáze má za úkol zahřátí organismu. Lze k tomuto účelu využít různých nespecifických 

cvičení se zřetelem na spinální cviky. 

 Po přípravné části následuje cvičení v nízkých polohách, aby došlo alespoň 

částečně k vyloučení vlivu gravitace, kdy síla působí nechtěně na zádové svaly. Cvičení 

je povahy přerušované. Vždy mezi cviky v nízkých polohách je požadováno provedení 

maximální aktivní kyfotizace hrudní páteře a lordotizace bederní páteře. Později se cvičí 

ve vyšších pozicích. Ve vyšších pozicích je pozornost věnována hlavně vrcholovému 
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obratli. Během cvičení je na konkávní straně veden tlak s nádechem, na konvexu se 

využívá naopak lehká facilitace spolu s výdechem. Během cvičení je stále nezbytné, aby 

pacient držel pánev a ramena ve správné pozici. Při této metodě je důležitý dohled 

fyzioterapeuta, nejlépe v pravidelných intervalech. V praxi došlo k nejlepším 

výsledkům u pacientů při systematickém cvičení, které bylo cvičeno denně a bylo 

prováděno pod dohledem rodičů, kteří metodiku sledovali během terapie na klinice 

(Bettany- Saltikov, 2012; Fusco, 2011).  

 Cvičení na klinice by měl pacient podstupovat 5 terapií za týden po dobu 3 týdnů. 

Délka každé terapie by se měla pohybovat okolo 40 minut (Bettany-Saltikov, 2014). 

 Prof. Dobosiewitz využívá metodu i spolu s korzetoterapií. Durmala během roku 

2009 a 2010 provedl dvě studie, které se zabývaly stabilizací skoliotické křivky u dívek 

pomocí korzetoterapie a cvičení metody Dobomed, které potvrdily účinek kombinace 

těchto dvou složek. 

 Side shift exercise 

 V roce 1985 byl poprvé tento typ cvičení popsán od Dr. Min Mehta. Jedná se o 

prosté cvičení bez pomůcek.  

 Využití tohoto typu cvičení je především u:  

- Malých zakřivení, která nelze indikovat k léčbě korzetem. 

- Křivky s obratli, které již dosáhli kostní dospělosti (tzn. Risserovo znamení 

s hodnotou IV nebo V, stav po menarche > 2 roky). 

- Křivky léčeny kombinovaně i s korzety (Maryuama, 2008). 

 Principem tohoto cvičení je boční posun trupu na stranu konkávity křivky. Během 

cvičení pacienti musí repetitivně posouvat trup na konkávní stranu, aby se trup dostal 

nad pánev, tam posun trupu drží po dobu deseti vteřin a poté se vrátil zpět do jeho běžné 

pozice. Cvičení je prováděno ve stoje a pacient musí cvičit bez souhybů trupu tzn. 

rotace a úklony. Je údajně samostatnou terapií. Podle Dr. Mehta může právě tento typ 

cvičení při častých opakováních, tzn. minimálně 30x za den, stabilizovat skoliotickou 

křivku nebo jí dokonce zmírnit (Mehta, 1985; Maryuama, 2008; Fusco, 2011). 

 Den Boer et al. (1999) porovnávali skupiny 44 pacientů s AIS s rozmezím 

Cobbova úhlu 20-32°, kteří cvičili metodou Side-shift, a skupinu 120 pacientů se 

stejným rozmezím velikosti křivky, kteří nosili pouze korzet. Výsledky obou skupin 
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byly téměř totožné, a proto autor doporučuje tuto metodu spíše jako doplňkovou terapii 

při léčbě AIS korzetováním. 

 Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) 

 Zakladatelkou barcelonské školy byla španělská Elena Salvá. Škola vychází 

z metody Kathariny Schrott. S tou se setkala v 60. letech v Německu a spřátelily se. 

V roce 1968 Elena založila institut pod jejím jménem a začala využívat metodu 

Kathariny Schrott pro terapii pacientů se skoliózou. Po své smrti v její práci pokračuje 

její dcera spolu s manželem lékařem, kteří získali souhlas k vyučování kurzů 

s certifikací Schrott. Barcelonská škola aplikuje původní principy Schrott s pokročilými 

koncepty, které lékaři získali lety klinických zkušeností a výzkumy. Postupně vznikal 

mezinárodní orgán pro vzdělání instruktorů, aby nabízel fyzioterapeutické kurzy pro 

léčbu skoliózy po celém světě (Berdishevsky, 2016). 

 Metoda je založená na léčebném plánu, který zahrnuje kognitivní, senzomotorické 

a kinestetické učení, Kinestické učení pak slouží pacientovi ke zlepšení svého držení 

těla, především je myšleno zlepšení tvaru páteře. Dodržují se zde původní principy 

metody dle K. Schrott. Poskytuje 3D terapii na základě dýchání a aktivace svalů. 

 Dále tato metoda doporučuje terapeutům pracovat v multidisciplinárním týmu 

v souladu se směrnicemi SOSORT.  

 Metoda využívá vlastní klasifikační systém. Vychází ze schématů bloků, který má 

základ v klasifikaci K. Schrottové. V roce 2010 upravenou klasifikaci pro metodu 

BSPTS představil lékař M. Rigo. Bloky znázorňující model páteře vyobrazují posuny a 

rotace ve skoliotické křivce. Zobrazení bloků, jak terapeutovi tak pacientovi, usnadní 

edukaci pacienta a vytvoření vhodného léčebného plánu k terapii deformity. 

 Klasifikační systém zahrnuje tři základní skupiny: skupina 1, skupina 2 a skupina 

1-2. 

a)  Skupina 1 popisuje deformity v sagitální rovině. Lze do ní zahrnout například 

hyperkyfózy, hypokyfózy anebo plochá záda. 

b)  Skupina 2 popisuje strukturální skoliózu s hlavní křivkou v thorakální oblasti 

s kompenzační křivkou. Ve skupině se pak nachází tři podskupiny. 

c)  Skupina 1-2 definuje jednoduchou bederní nebo thorakolumbální křivku. 

 Tato metoda má za cíl především zabránění postupu křivky při konzervativní 

léčbě skolióz. Metoda je určena pro fyzioterapeuty, především pro nutnost znalostí 

anatomie. Některé prvky metody lze aplikovat také u jiných deformit páteře např. u 

https://scoliosisjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-7161-7-S1-O57
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Schreunmanovy choroby, apod. Přesto, jak je udáno výše, se metoda spíše orientuje na 

na léčbu idiopatických skolióz (pozdní JIS a AIS). Přesné cíle, které zakladatelé této 

metody udávají, jsou: upravit skoliotické držení těla, stabilizovat páteř a zastavit 

progresi onemocnění, vzdělávat pacienty o stavu a možnosti léčby, zlepšit dechové 

funkce, upravit denní aktivity a stereotypy, zlepšit své vnímáni a psychiku pacienta a 

v neposlední řadě snížit bolesti. Avšak tato metoda není náhradou chirurgického výkonu 

v případě indikace. 

 Princip 3D korekce je založen na původních principech z metody popsané K. 

Schrott. Léčba je rozdílná vlivem typu křivky popsané výše. Při cvičení je nejdůležitý 

střed těla a dech. 3D korekce se provádí skrze posuvné a rotační pohyby. Při ní je 

využíváno schématu bloků, které byly popsány metodou Schrott a později lékařem 

Rigo. Bloky odpovídají tvaru a vzoru páteře. Dále metoda využívá techniky expanze a 

kontrakce k dosažení co nejlepší možné korekce. Toto poskytují tzv. korektivní 

dýchání. Nejvhodnější doba pro korekci dýcháním je na začátku terapie. Korektivní 

dýchání umožňuje zevnitř ovlivnit trup jakýmkoli směrem. Lze při tomto využívat také 

pomůcky. Expanze dechu je možná oboustranně nebo jednostranně proti fixnímu bodu. 

Cílem je nejen expanze hrudníku, ale i dýchání ve správném směru podle popsaného 

postupu biomechaniky. Poslední důležitou součástí je stabilizace křivky svalovým 

napětím. Využívá se posilovacích technik k vytvoření svalové rovnováhy. Poté se 

pacient snaží spolu s terapeutem o integraci. Tedy je vyzván nejprve k relaxaci, 

následně k autokorekci, kdy má za úkol se sám zkorigovat do ideální a předtím 

nacvičené pozice. Trénink korekce vlastního těla časem umožní ideální postavení těla 

při denních činnostech (Berdishevsky, 2016).  

 Metoda také umožňuje aplikaci Rigo-Chenau korzetu pro běžné denní nošení. 

Rigo-Chenau ortéza je asymetrická, tuhá ortéza ze sádrového odlitku. Hlavním cílem 

této ortézy je poskytnout pacientovi co nejlepší 3D korekci stejně jako u plastových 

ortéz, v tomto případě jsou zde pouze tlaky bez trakce. Sádrová ortéza poskytuje 

korekci pomocí tříbodových systémů. Korekce skoliózy je kontrolována pomocí 

rentgenu (Gomez, 2016). 

 Funkční individuální terapie skoliózy (FITS) 

 Tento druh přístupu byl vytvořen doktorkou Marianou Bielek a Andrzejem 

M’hango v Polsku. Metoda vznikala postupně, počátky se udávají na 90. léta.  
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 FITS je složen z více různých terapeutických přístupů využívaných pro 

skoliotické pacienty. Metoda může být využívána jako jediný, oddělený přístup pro 

léčbu skoliózy, dále může být aplikována jako podpůrná léčba při aplikaci korzetu, 

anebo pro přípravu pacientů k operaci. Tento přístup lze využít také u jiných 

strukturálních i nestrukturálních deformit páteře. 

 FITS je označován jako komplex asymetrických a individuálních metod pro léčbu 

pacientů se skoliózou. Autoři si zde vybraly metody a fyzioterapeutické přístupy, které 

je přesvědčily o své účinnosti a funkčnosti. Metody si autoři poupravili či vyvinuli 

podle jejich vlastních zkušeností (Berdishevski, 2016). 

 FITS metoda obsahuje 3 fáze. Prvním bodem je vyšetření pacienta. Je nutné u 

vyšetření provést rentgenové snímky, vyšetření aspekcí asymetrických postavení – 

vrchol křivky skoliózy, postavení dolních úhlů lopatek a měření výše rotace trupu 

(využití Bunellova skoliometru). Dále tato fáze zahrnuje udání lokalizace a typ křivky, 

také zda se jedná o strukturální či nestrukturální skoliózu. Vyšetřuje se zde také 

postavení dolní končetiny při stoji i chůzi, v neposlední řadě se provádí antropometrie 

dolních končetin, pánve a trupu, popřípadě zkrácené struktury. Druhým stadiem je 

příprava pro korekci. Tato část zahrnuje edukaci pacienta, kdy je mu především 

vysvětlen pojem skolióza. Dále je vhodné zdůraznit nutnost aktivity a motivovat pro 

cvičení. Součástí první fáze je také snaha o pasivní korekci a zároveň vyšetření limitace 

měkkých tkání pro vzpřímené symetrické tělo. V druhé části se jedná o úpravu měkkých 

tkání. Autoři se nechali inspirovat principem svalových řetězců. Je zde snaha aktivovat 

inhibované svaly, relaxovat aktivní svaly anebo například i mobilizace určitých 

segmentů. Posledním krokem je pak samotná 3D korekce. Tato fáze se věnuje už 

samotnému cvičení, kdy se dbá na rozložení váhy nohou a jejich korekce, neboť metoda 

počítá s tím, že od postavení nohou se odvíjí postavení celého těla. Například se také 

cvičí autokorekce trupu, kdy stěžejním prvkem je posun části trupu. Při cvičení se 

využívá také často cviků doprovázených dechem. Kontrola a autokorekce trupu je velmi 

důležitá během celého dne (Bettany-Saltikov, 2014; Berdischevsky, 2016). 

 Škola Lyon  

 Metodu uvedl poprvé Dr. J. C. de Mauroy, šéf ortopedické kliniky v Lyonu ve 

Francii. Lyonská fyzioterapeutická škola je jedna z nejstarších ve Francii. Fyzioterapie 

je v této škole součástí léčby spolu s korzetováním. Doktoři kliniky, kde Lyon škola 

vznikala, se snažili vymyslet způsob léčby konzervativními přístupy. V roce 1947 byl 
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představen korzet Lyon. Metoda Lyon primárně užívá Lyon korzetu, ale také zahrnuje 

specifické cvičení pro podporu léčby skoliózy (De Mauroy, 2011). 

 Tato metoda využívá různé fyzioterapeutické postupy. Spadá k nim mobilizace 

páteře, řádná edukace pacientů a ADL aktivity včetně korekce sedu (Bettany-Saltikov, 

2014). 

 Cílem Lyon metody je motivovat k nošení korzetu, edukovat pacienta, zvýšit 

rozsah pohybu v oblasti páteře a neuromuskulární kontrolu, dále zvýšit i stabilitu trupu, 

koordinaci, svalovou sílu a upravit dechovou expanzi. Léčba závisí na věku. Juvenilní 

pacienti nevyužívají strečinku, naopak u dospělých pacientů je terapie zaměřena na 

snížení bolesti a ochranu disků. 

 Metoda nemá svůj vlastní klasifikační systém, ale využívá klasifikaci dle 

Ponsetiho a Lenkeho. 

 Lyon metoda zahrnuje několik stádií:  

a) Přístup k léčbě – jsou důležité tři faktory: věk, velikost Cobbova úhlu a míra 

posturální stability. 

b) Povědomí o deformitě – metoda využívá k vizualizaci zrcadlo a video, aby 

pomohls pacientovi ke korekci křivky. 

c) Příklady cvičení – během cvičení se dbá na napřímení páteře. Snaha o ideální 

postavení bederní lordozy a hrudní kyfózy. Dále je zde snaha o segmentální 

mobilizaci páteře, posílení centra těla, využití propriocepce, balančních a 

stabilizačních cvičení. 

d) Zásady, které by se měly dodržovat – metoda zakazuje maximální pohyby do 

flexe a extenze, také cvičení využívající krátké, povrchové dýchání. 

e) Jak přistupovat ke sportu – metoda učí pacienty stereotypů v určitých sportech a 

doporučuje sporty vhodné pro skoliotické pacienty (Berdishevski, 2016). 

 Jak bylo zmíněno výše, podstatnou část této metody zastupuje Lyon korzet, 

nazýván ARTbrace  (asymmetrical rigid torsion), který se aplikuje na podstatně dlouhou 

dobu během dne (De Muroy, 2011). 

 SEAS (Scientific exercise approach to scoliosis) 

 Systém cvičení vyvinutý pro léčbu skoliózy. Tento přístup lze využít u všech 

křivek bez ohledu na velikost. U mírných křivek během růstu se využívá samostatně, 

aby se předešlo nutnosti využití korzetu, naopak u výrazných křivek se využívá 
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společně s korzety, a cílem je zpomalit progresi či snížit velikost křivky (Berdishevsky 

2016). 

 SEAS metoda je založena na aktivní autokorekci během provádění funkčních 

cvičeních a bez jakýkoliv pomůcek pro autokorekci. Primárním cílem této metody je 

stabilizace páteře (Romano, 2010). 

 Metoda byla poprvé představena kolem roku 1960. Na vývoji se podílel Antonio 

Negrini a Nevia Verzini. Později byl založen institut v Itálii a terapeuti vyučovali 

metodu po celém světě (Berdishevsky, 2016). 

 SEAS se zaměřuje na léčbu skoliózy pomocí tréninku posturální kontroly a 

zlepšení stability páteře skrze cvičení zahrnující aktivní 3D autokorekci postury. 

Cvičení zahrnují různé varianty cviků. Při cvicích je často využívána distrakce páteře, 

ale může být využita také u běžných aktivit dne např. přechod ze sedu do stoje, chůze ze 

schodu  a do schodu nebo stoj na jedné noze. Metoda učí pacienta uvědomění si svého 

vlastního těla, nácvik sebekorekce a udržení korekce během různých pohybů. Metodu 

lze využívat i spolu s korzetem. Před aplikací korzetu se doporučují spíše cviky pro 

zvýšení rozvoje páteře, aby korzet byl schopen co největší korekce. Naopak v době 

nošení korzetu se doporučují cviky pro posílení svalů a cviky modelační. Dalším 

klíčovým elementem je zde multidisciplinární přístup zahrnující fyzioterapeuta, 

rehabilitačního lékaře, ortopeda a také rodinu (Berdishevsky, 2016; Romano, 2015). 

Negrini (2006) provedl studii o 69 pacientech, kteří byli adepti na léčbu korzetem, 

rozdělených na dvě skupiny. Zatímco u skupiny cvičící SEAS došlo k předepsání 

korzetů pouze v 6 %, v kontrolní skupině byla potřeba následné korzetoterapie u 25 % 

probandů. 

 Další vhodné pohybové programy: 

 Klappovo lezení  

 Zakladatelem této metody byl německý ortoped Hermann Klapp, kdy prvky této 

metody byly využívány pro dětské pacienty s vadným držením těla. Později metodu 

rozvinul jeho syn Rudolf, kdy zjistil, že velmi vhodná využitelnost je také u pacientů 

s idiopatickou skoliózou. Tato metoda má za cíl především posílit trupové svalstvo. 

Princip metody je založený na čtyřbodové opoře, kdy se tedy cvičí ve vzporu klečmo, 

s napřímenou páteří a současnou lokomocí vpřed. Vlivem tohoto mechanismu dochází 

k nespecifické trojrozměrné mobilizaci páteře a korekci patologického zakřivení páteře. 
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Samozřejmě také dochází k posílení a zvýšení vytrvalosti jako u většiny cvičebních 

programů. 

 Klapp specifikoval dva typy lezení pro dvě rozdílná patologická zakřivení. 

Prvním je zkřížené lezení, původně nazývané Kreuzgang, které využívá pro odraz 

kontralaterální končetiny. Tento typ terapie je vhodné využít především u C-formních 

skolióz. Druhým typem lezení je lezení mimochodné, tedy Passgang, které se využívá 

především u S-formních křivek. Při tomto lezení jsou odrazové končetiny uspořádány 

ipsylaterálně. Pohyb na páteři je vyvolán tímto způsobem ve všech směrech – ve směru 

skoliózy, torze, lordózy a kyfózy (Fischinger, 1984). 

 Indikací k této metodě je idiopatická skolióza, vadné držení těla, dysfunkce 

posturální stability a svalové dysbalance. Naopak kontraindikací je nemožnost či 

neschopnost zvládnutí takového cvičení a postižení horních nebo dolních končetin, 

které brání pacientovi v zaujetí polohy. 

 Při terapii je důležité, aby pohyb začínal z přesně nastavené správné pozice, dále 

je pohyb prováděn pomalu a plynule. Nutné je také udržení napřímení páteře během 

celého pohybu. Doporučuje se postupovat z méně náročných pozic k těm více náročným 

(Kolář, 2009). 

 Vojtova reflexní lokomoce 

 Počátky tohoto diagnostického a terapeutického konceptu vznikaly v 50. letech 

20. století. Zakladatelem je neurolog Václav Vojta. Metoda vznikala empiricky, kdy 

lékař Vojta vypozoroval určité reakce při manipulaci s motoricky postiženými dětmi. 

Zjistil, že při určité manipulaci s dítětem dochází ke změnám ve svalové souhře, která 

reagovala určitou pravidelností. Postupně z těchto skutečností vzkvétal tento 

diagnostický a terapeutický koncept využívající automatických lokomočních pohybů 

tzv. globálních vzorů. Těmi je reflexní plazení a otáčení. K vyvolání automatických 

vzorů nám slouží manuálně aplikovaný tlak na přesně vymezené body na těle tzv. 

spoušťové body. Vojta jich popsal dvacet a rozdělil je na hlavní a vedlejší spoušťové 

zóny. Vedlejší zóny jsou body nacházející se na trupu, oproti tomu hlavní zóna je 

lokalizována na končetinách. Principem je, že zásah do jednoho bodu ovlivní i jiné body 

a reflexně vzniká celý vzor. Dochází nejen k motorickým projevům, ale také jsou 

viditelné reakce vegetativní např. pocení, změna dechu nebo zčervenání (Vojta, 2010). 



34 
 

 Podle Vojty je možné tímto postupem zasahovat do motorického programu 

člověka. Pomocí reflexní lokomoce je možné CNS aktivovat, znovuobnovit narušené 

spoje neuronové sítě a znovu obnovit fyziologické pohybové vzory. Při této terapii je 

důležitý přístup fyzioterapeuta, pacienta, ale především také matky nebo jiné osoby, 

kterou fyzioterapeut edukuje. 

 Indikace Vojtovy reflexní lokomoce pro léčbu skolióz je cílená aktivace 

autochtonních svalů, jejichž aktivita má přímý vliv na postavení obratlů, dále aktivace 

správného dechového vzoru či aktivace určitých oblastí CNS. Nevýhoda této metody 

spočívá v nemožnosti autoterapie a také v nedostatku kvalifikovaných terapeutů. (Kolář 

2009; Pavlů 2003). 

 Akrální koaktivační terapie (ACT) 

 Metoda založená českou fyzioterapeutkou Ingrid Špringrovou, která vznikla na 

základě jejich vlastních dlouholetých zkušeností a nechala se inspirovat principem 

konceptu R. Brunkow. Metoda využívá polohy ontogenického vývoje od stádia 

novorozenců až po schopnost bipedální lokomoce a využívá aktivace šikmých 

svalových řetězců. K terapii pro odstranění patologických pohybových vzorů využívá 

schopnost motorického učení. Během terapie se u pacienta vlivem koaktivace 

ventrálních a dorzálních svalových řetězců napřimuje páteř. Koaktivace je umožněna 

správným vzpěrem aker do podložky. 

 Oproti konceptu Roswithy Brunkow je tato metoda založená na reálném vzpěru. 

Dalším rozdílem jsou zde dynamické přechody mezi různými polohami.  

 U skolióz se všeobecně doporučuje využívat asymetrických postavení končetin 

pro ovlivnění křivky ve vyšší míře. Při terapii dochází i k aktivaci hlubších svalů, což 

nabízí využití této metody i pro diagnózu skolióza (Špringrová, 2011). 

 Jóga a spinální cviky  

 Patří mezi pomocné rehabilitační metody, kdy na základě výzkumu účinků jógy 

bylo zařazeno cvičení k léčebným a rehabilitačním postupům. 

 Jóga je považována za jedno z nejstarších učení o životě. Je to celostní přístup 

k cvičení, který zahrnuje rovinu fyzickou i psychickou. Důležitým prvkem jógy je dech. 

 V terapii skolióz se v praxi využívá systém spinálních cviků a jógových 

dechových cviků, které mají velmi pravděpodobně pozitivní vliv na deformitu páteře 
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(Dostálek, 1996). Vzhledem k tomu, že dechová cvičení mají pozitivní vliv na funkci 

páteře s vyšším účinkem po uvolnění páteře, doporučuje se dechová cvičení zařadit až 

po spinálních cvičeních (Čumpelík, 1980). 

 Aktivní segmentální stabilizace 

 Autorem této metody je doktor Švejcar, který se zaobírá problematikou 

posturálních poruch u skolióz. Metodu využívá od roku 1993. Hlavní východisko pro 

jeho práci mu poskytlo biomechanické schéma podle Schrothové, dále Vojtova teorie a 

také práce Ludmily Mojžíšové. Samozřejmě ke vzniku metody využil i vlastní 

dlouholetou praxi s labilními plochami při léčbě posturálních poruch (Švejcar, 2003).    

 Metoda vychází z domněnky, že idiopatická skolióza je asymetrická koordinační 

posturální porucha. Klinické vyšetření je provedeno v kvadrupedální pozici. Hodnotí se 

zde schopnost jedince nastavit extendovaný a stabilní osový orgán, dále schopnost 

udržení trupu v oblastech kořenových kloubů. Cílené vyšetření u skoliotických pacientů 

ukazuje právě na tyto odchylky. Vyšetření právě v kvadrupedále nám ukazuje souvislost 

mezi schopností se vzepřít a kvalitou kořenového kloubu, především schopnosti jej 

zacentrovat. Tedy zakřivení páteře je viditelně ovlivněné kvalitou zacentrování 

jednotlivých kořenových kloubů. Svaly, které centrují kořenové klouby, facilitují 

autochtonní svalstvo. Dalším, co se využívá v této metodě, je cvičení pro úchopovou 

funkci chodidel. Využívají se korekční vložky, nestabilní plochy a jiné. Terapii 

doplňuje manuálními technikami – především podle Schrottové, strečinkem nebo 

stimulací dle dr. Vojty. Autor nedoporučuje terapii kombinovat s analytickým 

posilováním nebo se silovým cvičením bez správně nastavené atitudy (Švejcar, 2003). 

 V roce 2014 byla provedena Stepien studie, která se zmiňuje o pozitivním účinku 

metody PNF. Autorka aplikovala na pacienta obě diagonály z PNF na dolní končetiny 

s využítím metodiky kontrakce-relaxace. Studie se zúčastnilo 25 dívek s dvojitou 

skoliózou. Byla pouze krátkodobá, přestože na konci studie bylo zlepšení, autorka 

doporučuje rozvoj této studie. 

 Fyzioterapeutické metody byly zmíněny, avšak ještě se u diagnózy využívají 

méně specifické metody. U skolióz využíváme měkkých technik, případě mobilizací, 

pro přípravu hrudníku k následnému nácviku správného dechového stereotypu. Snažíme 

se zlepšit posunlivost často málo hybných fascií v oblasti hrudníku a zad. Dále 

dechových cvičení. Studií Johariho (2016) bylo zjištěno, že u pacientů, kteří trpí 
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skoliózou, se s růstem jejich křivky dle Cobba zhoršuje dechová kapacita. Tedy čím 

větší je úhel skoliotické křivky, tím je dechová kapacita u pacienta nižší. Z tohoto 

důvodu je vhodné do cvičení zařadit dechovou gymnastiku (DG). Využívat se mohou 

velmi rozmanité metody a postupy dle typu či stádia onemocnění. DG se rozděluje na tři 

formy - statická dechová gymnastika, dynamická dechová gymnastika a mobilizační 

dechová gymnastika.  

 Při častých chronických obstrukčních poruchách se má hrudník tendenci dostávat 

do inspiračního postavení, žebra jsou zvednutá a sternum se pohybuje kraniálně, což 

vede k elevaci ramen. Elevací bývá docíleno snížení mechanické účinnosti dýchání a 

vlivem tohoto se má spodní část hrudníku tendenci vtahovat dovnitř. Proto bývá u 

skoliotických pacientů často na místě snaha o aktivaci funkce bránice, která při své 

optimální funkčnosti zajišťuje ideální nitrobřišní tlak a vzpřímení trupu (Kolář, 2009). 

 Mezi další pomocné metody konzervativní terapie skoliózy lze zařadit také 

hippoterapii, jinak také nazývanou koňskou asistovanou terapii (EAT). EAT je tedy 

druh fyzikální terapie, který je charakteristikován speciální technikou jízdy na koni 

orientován na určité terapeutické účely. Termín ma původ v řeckém slovu „hippos“ tzn. 

kůň, ten je právě základním léčebným nástrojem v tomto přístupu (Shurtleff, 2009). 

Tento přístup se rozšiřuje v posledních několika letech. Předpokládá se, že 

prostřednictvím impulzů od koně je podporována neuromuskulární koordinace. Impulzy 

jsou přenášeny jako podněty pro centrální nervový systém pacienta. Hippoterapie je 

navržena tak, aby se využívalo opakujícího se pohybového vzorce koně, kdy je 

napodobena chůze lidí (Hommick, 2012). Za hlavní nebo nejvíce požadovaný účinek se 

považuje zlepšení držení těla a rovnováhy, dále pozitivní ovlivnění svalového tonu a 

pánevní oblasti (Shurtleff, 2009, Bertoti, 1988). Co se týká uplatnění hippoterapie u 

pacientů se skoliózou, byla provedena studie v rámci funkční skoliózy u DMO. U 

tohoto onemocnění je výskyt deformity přibližně u 20-25 % dětí (Person-Bunke, 2012). 

Ikdyž není vznik této deformity u DMO zcela jasný, přisuzuje se kombinaci svalové 

slabosti, snížení stability a asymetrického tonu u paraspinálních svalů (Imrie, 2010). 

Ihara (2012) aplikovala hippoterapii na 3 děti ve věku 8-14 let s DMO. Po ukončení 

terapie, která trvala od 1 do 3 let, se po provedeném rentgenovém vyšetření dostavilo 

zlepšení u všech jedinců až o 17°. Léčba pomocí hippoterapie u strukturální skoliózy 

doposud v žádných studiích testována nebyla. 
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2.6 Korzetoterapie 

 Léčba korzetem, jinak řečeno korzetoterapie, spadá do konzervativní terapie. 

Vytváří zevní podporu pro tělo, což je jeho hlavní funkce. Dále je jeho funkcí pozitivní 

ovlivnění bočního vybočení skoliotické křivky. Cílem korzetu, tedy trupové ortézy, je 

především zabránění progrese skoliotické křivky (Vařeka, 2000). 

2.6.1 Historie korzetoterapie 

 Poprvé myšlenku zpevnit trup pro zastavení progrese vyslovil v roce 1564 

Ambrose Paré, nazývaný „moderní otec chirurgie“, francouzský armádní chirurg. 

Korzet měl zamezit tedy růstu křivky a korigovat jí. Popsal železný korzet uvnitř 

vyplněný jakýmsi polštářkem, který využíval distrakce a řízené komprese na základě 

Parého myšlenky, že spinální deformita je důsledkem dislokace páteře (Gomez, 2016; 

Khan, 2015). Paré věřil, že skolióza vzniká na základě svalových dysbalancí a chabého 

držení těla (Peter, 2010). V té době využíval korzet především kooperaci, kdy každé tři 

měsíce byl obměňován. Paré byl také první, který přišel s myšlenkou, že korzet použitý 

po ukončení růstu již není účinný (Khan, 2015).  

 Další, kdo navazoval na léčbu skoliózy, byl americký lékař Sayre. Sayre jako 

první získal titul prof. ortopedické chirurgie v Americe, a tak je pro spojené státy 

považován za otce zakladatele ortopedicko-chirurgické medicíny (Zampini, 2008). 

Sayre jako první uvažoval nad možností vzniku skoliózy vlivem muskuloskeletální 

příčiny. Jako důkaz se odkázal na dívky z nižších socioekonomických vrstev, u kterých 

byla potřeba korzetování nízká, přikládal to vyšší námaze při práci. Také tyto dívky 

nosily dřevo na hlavě ve vzpřímené poloze. Sayre tedy věřil, že pro zmírnění deformity 

je důležité cvičení cílené na udržení dobré kondice svalů (Khan, 2015).  

 Sayre tedy využil poznatků Parého ohledně korzetování v trakci. Sádrování 

pacientů vypadalo následovně. Pacienti byli drženi za bradu a v axilách v podpěře, 

v takové pozici byli sádrováni. Avšak korzet byl pouze doplňkovou záležitostí, hlavním 

počinem bylo pravidelné cvičení (Sayre, 1995). Autor byť měl úspěch v rámci přístupu 

a terapie, z dlouhodobého hlediska po sejmutí korzetu výsledek nebyl. I přesto jeho 

metoda vytvořila základ pro další techniky využívané u této diagnózy.  

 Důležitý byl anatomický poznatek díky nově vzniklému neznámému záření 

pojmenované rentgenové záření v rove 1895 po Wilhelmu Conradu Roentgen. Záření 
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umožnilo lékařům studovat skeletální systém bez vstupu do lidského těla. Záření tedy 

způsobilo revoluci ve vyšetření skoliózy i jiných diagnóz (Riesz,1995). 

 Russel Hibbs zahrnoval jako první korzet i v rámci předoperační péče. Před 

operací byl pokus o korekci křivky pomocí trakce na lůžku a rigidního korzetu. Po 

operaci byli pacienti taktéž nuceni k nošení korzetu, anebo byli upoutáni zpět do trakce 

na lůžko (Khan, 2015). 

 Postupem času se korzet stal nepostradatelnou součástí především konzervativní 

léčby skolióz. Také bylo pochopeno, že pro zabránění progrese křivky, je nutná včasná 

aplikace korzetu. Ta by měla být dlouhodobá a také by měla být nošena až do ukončení 

kostního růstu. Porozumění skolióze vedlo k výrobě účinnějších a kvalitnějších korzetů, 

a tak ke zvýšení efektivnosti terapie u této diagnózy. 

2.6.2 Doporučení pro léčbu korzety  

 Cílem korzetoterapie u AIS je zabránit progresi onemocnění, a tím také zabránit 

operativním přístupům. Oproti tomu není hlavním cílem korzetu křivku deformity 

zmírnit. Mezi hlavní kontraindikace u korzetů patří závažné hyperkyfózy a deformity 

žeber (Grivas, 2008).   

 V dnešní době jsou ortézy vyráběny na míru protetikem, jedná se tedy o 

komunikaci lékaře a protetika. Ortézy se vyrábí pomocí sádrových odlitků. Při nošení je 

nutné pečlivě pozorovat stav kůže pod korzetem z důvodu možného vzniku otlaků 

(Repko, 2012). 

 Přesto, že korzetoterapie je indikována u křivek 20-40° dle Cobba, je nedílnou 

součástí i operační terapie, která bývá prováděna u křivek vyšších než 40°. Měla by se 

využít v předoperační přípravě i pooperační době (Weiss 2007).  Samozřejmě záleží na 

lékaři, v jakém stádiu korzet pacientovi indikuje, záleží na jeho zkušenostech (Černý, 

2008). 

 Pohled na nošení korzetu se u fyzioterapeutů a ortopedů často výrazně liší. 

Například podle Kubáta (1985) je korzetování jediná účinná metoda, cvičení pak 

považuje spíše za doplňkové. Mělo by posílit svaly trupu, ale není možné jim zastavit 

progresi či zastavit růst křivky.  

 Účinnost korzetoterapie spočívá především ve spolupráci lékař a pacient, 

vzhledem k věku i rodič (Poul, 2009; Repko, 2012). Obecně bývá doporučováno nosit 
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trupové ortézy 23h denně po dobu 2 až 4let do ukončení kostního růstu (Brox, 2013). 

Zbývající hodina slouží k osobní hygieně a cvičení. Vzhledem k věku pacienta bývá 

obtížné ho motivovat k dodržování těchto doporučení. A podle Műllera (2010) tento 

režim nedodržuje kolem 70 % pacientů.  Podle amerických statistik má přibližně 15 % 

pacientů pouze odpovídající úroveň spolupráce. Většina pacientů nosí podpory v 

průměru jen 65 % doporučovaného času. Problémem je hlavně vnímání svého těla 

v tomto období, kdy hraje hlavní roli psychika jedince. Bylo provedeno už několik 

studií, které se zabývají psychosociálním dopadem na adolescenty s indikovanými 

ortézami. Avšak přesto, že některé studie tento negativní vliv potvrzují, jiné ho vyvrací.  

 Odkládání korzetu udává lékař a bývá udělené na základě vyhodnocení testu 

stability. Test se provádí nejméně po dvou letech nošení. Jde o porovnání hodnot 

zakřivení páteře na rentgenu. Vyšetření je prováděno ve stoje nejdříve v ortéze, 

následně potom 2 hodiny po jejím odložení. Pokud měření ukáže rozdíl menší než 3°dle 

Cobba, můžeme považovat korekci páteře za dobrou a následuje postupné odkládání 

korzetu. 

2.6.3 Princip působení korzetu 

 Princip korekce u korzetoterapie vycházejí ze znalosti biomechaniky páteře a 

mechanimů progrese křivky. Každý korzet omezuje pohyb trupu (ohyb, rotace) a má za 

cíl stabilizovat jednotilivé pohybové segmenty páteře (Goldberg, 1996). 

 Hlavním úkolem je nastolit páteři zpět přirozenou konfiguraci tak, aby obratle 

byly rovnoměrně zatíženy. Využívá se k tomu vyvážené působení příčných sil. Ty jsou 

zodpovědné za korekci ve frontální rovině, ale také sagitální. Pro působení těchto sil je 

nezbytný tzv. tříbodový systém (Příloha A, obr. 3), kdy je tlak aplikován podél páteře 

na konvexní straně. Jeden tlak směřuje mediálně oproti dalším dvěma silám proximálně 

a distálně uloženým směřujícím mediálně z druhé strany konkávní, a zajišťuje tak 

hlavní korekci v rovině frontální (Rigo, 2017). 

 Na konkavitě křivky se umísťují expanzní prostory, kam se vytlačuje tkáň, na níž 

se z opačné strany působí tlakem peloty. Sem by měl pacient zaměřit také své dechové 

úsilí i v rámci rehabilitace. V ortéze jsou také podstatné expanzní otvory umístěné na 

konkávní straně křivky. Cílem je, aby peloty protější strany směrem ke středu 

vytlačovaly tkáň. Zároveň slouží k odvětrávání a k lokalizaci dechu (Sedliak, 2000). Při 

zhotovení trupových ortéz je nutnost zkontrolovat postavení pánve a dolních končetin. 
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Pokud je třeba, tak podložit při sádrování pacienta kratší DK, aby tak došlo k vyrovnání 

pánve.  

2.6.4 Současné možnosti korzetoterapie 

 Korzety v zásadě můžeme rozdělit na základní dva druhy: rigidní a dynamické. 

Nejčastěji se předepisují rigidní korzety, avšak čím dál častěji vznikají studie 

porovnávající efekt měkkých dynamických a rigidních ortéz. Wong (2008), Guo (2014) 

i Weiss (2009) se ve svých studiích zabývali mírou účinnosti rigidního korzetu oproti 

dynamickému měkkému korzetu. Avšak výsledky těchto studií se shodují, že měkká 

dynamická ortéza má významně vyšší procentuální nárůst progrese křivky oproti 

rigidní. Tedy rigidní ortézy byly účinnější.  

 Milwaukee brace  

 Milwaukee korzet (Příloha A, obr. 4) byl vytvořen v roce 1946. Poprvé ho popsal 

Blount (1958). Je tvořen pánevní konstrukcí a objímkou pod bradou a zátylím, které 

jsou spojeny posuvným mechanismem – dvěmi zadními a jednou přední lištou a mají za 

cíl udržet určitou vzdálenost mezi pánví a hlavou. Tímto korzetem byla odstartována 

léčba skoliózy pomocí různých korzetů. Tento korzet vznikl jako první svého typu a je 

tedy považován za první moderní korzet. Svou popularitu si získal především kvůli 

možnosti nastavení posuvných částí korzetu oproti předešlým sádrovým odlitkům, které 

se do té doby vyráběly. Je možnost ho využít jak u křivek jednoduchých, tak i 

dvojitých. Nejčastější indikací jsou skoliotické křivky v oblasti horní hrudní páteře. 

 Původně byla ortéza tvořena z tvarovaného koženého pánevního pásu s kovovou 

konstrukcí složenou ze tří tyčí. Přední tyč byla vyrobena z hliníku, zbylé dvě zadní tyče 

jsou z oceli pro zvýšení pevnosti. Pro stabilizaci brady byla nejprve využita opěrka pro 

bradu, avšak kvůli pozdějším potížím u pacientů byla zvolena časem poduška. Boční 

tlakové elementy a axilární závěsy byly připojeny k výše uvedené nástavbě a byly 

umístěné na základě lokalizace křivky. Pánevní objímka byla tvořena z odlitků 

termoplastu (Moe, 1971). 

 Považuje se za velmi účinný, avšak nyní je vcelku málo předepisovaný lékaři 

z důvodu odmítání nošení adolescentů. V roce 2011 provedl Maryuama studii, ve které 

aplikoval ortézu pouze polovinu dne, důvodem bylo zlepšení kvality života u pacientů 

s Milwaukee ortézou. Účinnost ortézy pouze na polovinu dne byla potvrzena, a tím 
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nebyla negativně ovlivněna kvalita života. Jiné studie se snažily o porovnání této ortézy 

s TLSO ortézou. Některé studie udávají nízkou variabilitu v porovnání TLSO, jiné 

neukazují příliš vysokou míru shody mezi korzety. 

 Ortéza působí především na hrudní křivku ve frontální rovině, v ostatních 

rovinách je velmi omezená výpomoc korekce. Tato funkce je podmíněna vysokou 

elasticitou a nedefinovaným zavěšením pelot. 

 Boston korzet  

 Bostonským korzetem (Příloha A, obr. 5) je symetrickou TLS ortézou 

(thorakolumbosakrální ortéza). Pacient je nucen díky takovému korzetu zaujmout 

korigované postavení. Trupové ortézy fungují na systému tříbodové fixace. Základními 

silami, které tvoří ortézy pro zlepšení křivky, jsou osové (tahové) a boční (tlakové). 

Vkládají se do něj peloty, které mají za cíl působit právě derotačním  mechanismem.  

Nevýhodou tohoto korzetu je, že má velmi slabou schopnost fixace pánve. V přehledu, 

který zpracoval Emans (1986), prokazuje, že tato ortéza je vhodná a nejvíce účinná při 

využití pro skoliotické křivky s vrcholovými obratli mezi Th8 až L2.  

 Právě Bostonská ortéza je nejpopulárnější z TLSO ortéz. Využívaná je od roku 

1975. Plastový korzet dokáže korigovat křivky thorakolumbální a bederní podle 

pacientových potřeb. Součástí korzetu jsou korektivní polštářky mající za cíl vyvíjet 

tlak proti křivce a korigovat skoliotickou křivku. Korzet je vhodné využívat u dětí, 

velmi dobře jim padne a díky trojbodovému tlaku na křivku pomáhá přecházet progresy 

onemocnění. 

 Charleson korzet  

 Korzet Charleston (Příloha A, obr. 6) byl objeven a vytvořen doktorem 

Frederickem Reedem a Ralphem Hooperem v roce 1979. 

 Jedná se o noční korzet, který také nese doplňující přívlastek „ohybový“. Při 

aplikaci tohoto typu korzetu dochází k překorigování křivky opačným směrem než se 

křivka vychyluje. Pacient je tedy díky korzetu mírně ukloněný do lateroflexe, hlavní 

myšlenkou je zvýšený tlak na křivku. Jak již jsem zmínila, korzet pacienti dostávají 

pouze na noc, a je tedy nutnost jako u jednoho z mála typů korzetů pouze 

několikahodinové nošení (Gomez, 2016; Kalichman, 2016). 
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 Hyperkorekční ortézy umožňují výrazné tlaky. Nutným předpokladem je však 

dobře a přesně zhotovený korzet působící tříbodovým principem. Dva body sloužící 

jako protiopora síle působící tlakem peloty na vrchol skoliotické křivky (Blaha, 2005). 

Výroba ortézy je pak práce pro technika, který má odpovídající znalosti. Pacient je 

sádrován vleže a v laterálním úklonu. Úprava pozitivu se provádí dle označených 

tlakových bodů. Takto upravený pozitiv je potažen vakuově plastem s vytvořenými 

kontralaterálními expanzními zónami. Před předáním je ještě vhodné ověřit působení 

ortézy rtg. snímkem vleže (Hellali, 2001). 

 Některé studie ukazují, že noční Charleston korzet je účinný při zabránění 

progrese skoliotické křivky (Gepstein, 2002; Trivedi, 2001). Pacienti by měli splňovat 

velikost křivky 20-40° a měla by být lokalizovaná thorakolumbální nebo lumbální 

oblasti. 

 Providence korzet  

 Druhý nejčastější typ nočního korzetu, tedy korzetu jen pro několikahodinové 

nošení. Byl vyvinut v roce 1992 Charlesem d’Amato a Barrym McCoyem (Příloha A, 

obr. 7). Největším rozdílem oproti Charlestonovu korzetu je  upínání, které je zde na 

přední straně trupové ortézy (Yrjonen, 2006). 

 Opět jde o typ TLSO ortézy, kdy má trojbodová opora za cíl derotaci a korekci 

křivky, tvar ortézy je asymetrický. Zatímco ortéza je vytvářena ve výrobně podle dat 

z počítače, kdy je pacient proměřen, je potřeba pacienta k umístění doplňujících pelot, 

jejichž správné umístění má za cíl konečnou korekci křivky (Gomez, 2016). 

 Účinnost korzetu byla potvrzena ve studii Janicki (2007). Velikost křivky u 

probandů měla být nižší než 35° a byla posuzovaná účinnost celodenních TLSO ortéz a 

Providence ortézy u pacientů s AIS. Rozdíly v obou skupinách nebyly nijak výrazné, 

přesto u probandů využívajících noční ortézu, byla účinnost pro zabránění progrese 

vyšší. 

 SpineCor  

V nedávné době se stal populárním dynamický měkký korzet Spinecor (Příloha A, obr. 

8). Ortéza byla vyvinuta v roce 1993. Pevnost je zajištěna popruhy na pánvi a ramenou, 

které jsou spojeny derotačními páskami. Patří mezi měkké korzety, avšak musí být 

pevný, aby se dosáhlo neuromuskulární integrace během pohybu. Ortéza musí být 



43 
 

nošena denně 20 hodin dle autorů a minimálně 18 měsíců pro vytvoření 

neuromuskulární integrace a správného biofeedbacku. Několik studií ukazuje, že 

výsledky dynamického i pevného korzetu jsou podobné a při léčbě skoliózy se 

doporučuje (Coillard, 2003; Coillard, 2014). Přestože se doporučuje a je poměrně často 

využíván, studie Wonga (2008) a Weisse (2009) oponují tím, že SpineCor systém má o 

něco nižší efektivnost v terapii skolióz a progrese křivky je zde vyšší než u rigidních 

ortéz. 

 Cheneau korzet 

 Cheneau ortéza je další z TLSO korzetů, kdy ortéza navržená pro možnost 

kombinace nošení ortézy spolu se cvičením. Byl vytvořen Jacques Cheneau. Korzet je 

vytvořen tak, aby byl asymetrický a zepředu otvíratelný. Na ortéze nejsou žádná 

neutrální místa, což znamená, že každá část korzetu je upravena buďto expanzními 

otvory anebo pelotami. Expanzní otvory tedy působí jakožto prostor pro dýchací 

pohyby a migraci tkáně, peloty mají potom za úkol 3D korekci (Gomez, 2016). Dle 

výzkumu De Giorgiho (2013) dokázala Cheneau ortéza u všech probandů zabránit 

progresi skoliózy.  

 Korzet byl modifikován Manuelem Rigem a pojmenován Rigo-Cheneau brace. M. 

Rigo navrhl klasifikační systém, který koreluje s možností léčby korzetů. Původně byl 

klasifikační systém navržen k definování zásad pro korekci křivek navržením efektivní 

výroby výztuže. Klasifikace zahrnuje radiologická i klinická kritéria. Radiologická 

kritéria odlišují základních pět typů zakřivení: nestabilní hrudní, dvojitá, stabilní hrudní, 

jednoduché bederní a jednoduché thorakolumbální. Podle tohoto kritéria a pozorování 

pacienta je možné pro pacienta zvolit vhodný tvar korzetu. Tato ortéza se řídí spíše 

biomechanickými poznatky než starými anatomickými popisy, které využíval J. 

Cheneau. Ortéza zajišťuje detorzní síly kombinací těchto biomechanických principů: 

translace a tříbodový tlakový systém ve frontální rovině, dvojice sil v transversální 

rovině a fixace v sagitální rovině. Dále obsahuje peloty, které jsou také navrženy 

v určitém tvaru, lokalitě a směrem korekce ve frontální rovině, ale také v transverzální 

rovině. Cílem nové klasifikace a obnovy korzetu Cheneau má být přesnější měření pro 

vytvoření co nejvhodnější ortézy (Rigo, 2010). 
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 Lyon  korzet 

 Pierre Stagnara v roce 1947 představil Lyon korzet (Příloha, obr. 9), který je 

podstatnou částí „Lyon terapie“. Jako u většiny korzetů došlo k postupným 

modifikacím. Tento korzet postupně získal hliníkové tyče a materiál polymetaakrylát, to 

značně zpevňuje korzet. 

 Konstrukce a princip této ortézy je podobný Milwaukee ortéze pouze neobsahuje 

krční nástavec. Opět je zde podpora korzetu založena na tříbodovém tlakovém systému.  

Díky tříbodovému systému má Lyon korzet derotační účinek. Účinnost tohoto korzetu 

byla potvrzena v několika studiích.  

 Mezi novější typ pak lze zařadit nadstavbu Lyon korzetu, nyní nazývaný 

ARTbrace (asymetrický rigidní torzní ortéza) nebo také nový Lyon korzet. Konstrukce 

je ze dvou polykarbonových kusů, které jsou vzadu spojeny uprostřed vertikální, 

ohnutou tyčí. Spodní 2/3 korzetu jsou tuhé, poslední horní třetina je na suchý zip (De 

Mauroy, 2014). Po porovnání dvou studií, kdy jedna byla provedena nově pro 

ARTbrace při niž probandi po jeden rok využívali nového korzetu oproti studii starší, 

kdy o něco menší počet probandů na sebe aplikoval starý Lyon korzet, bylo shledáno 

jako efektivnější podpora nový ARTbrace korzet (De Mauroy, 2015).  

2.6.5 Operativní terapie 

 První pokusy o chirurgickou léčbu skoliózy mají počátky v polovině 19. století. 

Francouzský lékař Delpech, nazývaný otec ortopedie, využil tenotomii tzn. ostré protětí 

šlachy k jejímu uvolnění nebo prodloužení. Tu využil Guerin na skoliotické pacienty. 

Pro zhodnocení úspěchu pořádal studii na 358 probandech, kdy bylo zaznamenáno, že 

287 probandů byla léčba ku prospěchu, 77 probandů léčba neovlivnila a 18 probandů 

zemřelo.  

 První chirurgický zákrok na kostěných strukturách pro zlepšení prognózy skoliózy 

byl proveden Volkmanem roku 1889. Byla provedena resekce deformovaných žeber. 

Další, kdo provaděl resekci žeber, byl Maas, ale ten viděl skoliózu jakožto nemoc 

z vadného držení těla. Zastávalse názoru, že by se na léčbu skoliózy mělo nahlížet 

z jiného úhlu – vznikaly popisy korzetů. Zatímco posun v korzetoterapii byl opravdu 

malý, dostává se do rozvoje právě chirurgická léčba. Berhold Hadra poprvé využil při 

operaci pteře kovové tyče, které měly zabránit progresy a podpořit hojení, vzniká tedy 
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spinální fúze. K tomu, jak jí známe dneska, se zasloužil Russel Hibbs přibližně mezi 

lety 1914-1920 (Peter, 2010). 

 Operativní terapie se v dnešní době stále využívá především u skolióz nad 40° dle 

Cobba anebo v případě příliš rychle progrese deformace křivky (Mayurama, 2008). 

 Ovšem Weiss (2016) nově udává v jeho meta-analýze, že operace jsou nyní 

zastaralé a nemají z dlouhodobého hlediska žádný účinek. U poloviny pacientů je nutno 

reoperace do dvou let od první operace. 

 Existuje několik operačních přístupů, které se u této diagnózy mohou aplikovat.  

Pro operativní terapii se využívá především zadní přístup, dalším ale méně využívaným 

je anteriorní přístup nebo kombinace obou dvou přístupů. 

 Zadní přístup 

 Zadní fúze byla standardem chirurgické léčby skoliózy. Tento přístup je nejčastěji 

využívaný typ přístupu operativní léčby této deformity. V zásadě lze přístup rozdělit na 

variantu distrakční a segmentální. Počátek distrakční metody má na svědomí Paul 

Harrington z Houstonu, který ji představil v roce 1955. Jedná se především o takový 

způsob operace, kdy je využito distrakce a následné komprese za pomoci železných 

podpor. Paul Harrington metodu rozvíjel. Doporučil dlouhou fúzi a označil tento úsek 

jako stabilizovaná zóna. Byla tak pojmenována operace přes celou hlavní křivku od 

počátečního obratle až po konečný obratel. Instrumentárium pro tuto operaci obsahuje 

háčky a distrakční tyče uložené podél páteře v úrovni hlavní křivky (Peter, 2010, 

Mayurama, 2008). Segmentální typ je považován za moderní a bezpečnější variantu 

korekce skoliotické křivky. Je využito translační metody, kdy jsou přitahovány obratle 

transpedikulárními šrouby k centrální tyči. Výhodou této metody je, že je menší 

možnost vzniku pakloubů (Mayurama, 2008, Repko, 2010). 

 Přední přístup 

 Ve dvacátém století byl popsán i přední přístup pro operaci páteře. Byl popsán 

Arturem Hodgsonem, který ji využil ve spojení s tuberkulózou páteře. Operace měla za 

cíl resekovat postiženou kost a jiné nekrotické tkáně. Později tuto operaci využil i pro 

operaci kongenitální skoliózy.  

 Přímo anteriorní fúzi pro léčbu idiopatické skoliózy popsali v 60. letech. Je 

využívána především pro lehčí hrudní či bederní křivky. Využívá se transthorakální, 

nebo retroperitoneální přístup (Repko, 2010).  
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 Transthorakální přístup slouží pro ošetření hrudní křivky. Často bývá spojen 

s resekcí žebra, posunem plíce a preparací pleury. Při této operaci se odstraňují disky a 

uvolňují obratle křivky. Dále jsou navrtány do každého obratle šrouby a jsou pospojené 

dvěmi tyčemi. 

 Retroperitoneání přístup je využíván pro ošetření bederní křivky. Přístup k páteři 

je skrz dutinu břišní. Postup operace je dosti podobný transthorakálnímu přístupu (Peter, 

2010). 
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3 Cíle a výzkumné otázky 

3.1 Cíle 

 Cílem této práce je ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup k terapii skolióz 

s hlavním zřetelem na korzetoterapii. 

3.2  Výzkumné otázky 

 V rámci volby a zpracování tohoto tématu byly kladeny tyto vědecké otázky: 

1. Který typ korzetu je nejvíce efektivní v terapii u adolescentů s diagnózou 

adolescentní idiopatická skolióza? 

2.  Do kolika stupňů zakřivení dle Cobba je efektivní korzetoterapie s kombinací 

konzervativní terapie? 

3. Kolika hodinová aplikace korzetoterapie během 24 hodin je nejvíce efektivní?  

4. Liší se efekt terapie adolescentní idiopatické skoliózy vzhledem k pohlaví 

pacienta? 
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4 Metodika 

 Úkoly a postup práce 

 Pořadí činností v rámci plnění úkolů bylo stanoveno následovně: 

1. Vyhledání a zpracování dostupných literárních zdrojů v souvislosti s danou 

problematikou  

2. Zvolení výzkumné metody, stanovení cílů a vědeckých otázek  

3. Stanovení kritérií pro výběr studií  

4. Zvolení klíčových slov pro vyhledání studií  

5. Vyhledání studií v odborných internetových databázích dle zvolených klíčových 

slov (PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCO , Scopus a Web of Science)  

6. Výběr studií dle stanovených kritérií  

7. Analýza a porovnání vybraných studií  

8. Vyhodnocení výsledků vybraných studií, 

9.  Zodpovězení vědeckých otázek  

 Metoda výběru studií 

 Strategie vyhledávání studií kombinovala různé termíny a jejich synonyma úzce 

spojená s tématem. V těchto elektronických databázích byly vyhledávány studie a 

výzkumy: PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of Science. Pro 

selekci studií do diplomové práce z nalezených článků v elektronických databázích byla 

aplikována kritéria pro zahrnutí a také pro vyloučení studií. Studie byly vyhledávány i v 

citacích nalezených systematických přehledů a dalších odborných publikací či článků. V 

diplomové práci jsou použity pouze studie, které byly dostupné v plném textu. 

 Kritéria pro zařazení studie do přehledu 

 Jazyk: 

- Český jazyk 

- Slovenský jazyk  

- Anglický jazyk 

 Typ studie: klinicky kontrolované randomizované výzkumy (level 2), prospektivní 

studie (level 3), retrospektivní studie (level 4), série kazuistik (case series) (level 5), pilotní 

studie, předběžné studie, komparativní studie (level 3). Určeno dle National Health and 

Medical Research Council. 
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 Výběr probandů: osoby ve věku 9 – 18 let, které podstoupily léčbu 

konzervativní terapií, na pohlaví nezáleží (ženy i muži) 

 Výběr diagnózy: adolescentní idiopatická skolióza, Cobbův úhel bez omezení  

 Hodnotící kritéria pro efekt terapie: velikost Cobbova úhlu 

 Datum publikování: 2002 – 2018 

 Klíčová slova: adolescent idiopatic scoliosis, conservative treatment, bracing, 

exercises,  nonoperative treatment 

 Kritéria pro vyloučení studií 

 Studie byly vyloučeny, pokud zahrnovaly následující: 

- Studie zahrnovaly pacienty s mentálním postižením  

- Studie zahrnovaly pacienty po operaci zad  

- Studie zahrnovaly pacienty s jinou etiologií onemocnění než idiopatické 

- Studie zahrnovaly pacienty s přidruženým kardiopulmonálním onemocněním 

 Etická komise: jelikož se jedná o literární rešerši, nevztahuje se na výzkum 

nutnost žádat souhlas etickou komisi. 
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5 Výsledky 

 Dle stanovených kritérií a řešených otázek byl zpracován rešeršní přehled. 

Celkový počet vyhledaných článků podle klíčových slov byl 105 článků. Dle 

stanovených kritérií, tedy především povahy výzkumného článku, věku a provedené 

terapie probandů, bylo vyřazeno celkem 96 článků. Celkový počet článků, které 

odpovídaly stanoveným kritériím, byl pouze 9. Krátká charakteristika článků pro rychlý 

a jednoduchý přehled je udaná v tabulce č. 1.  

 Za tabulkou následuje stručná charakteristika každé jednotlivé studie s uvedeným 

závěrem vzhledem k výzkumným otázkám. 
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Tabulka 1: Charakteristika vybraných studií 
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Legenda: D - dívky, CH - chlapci, n - počet probandů, Cobb - Cobbův úhel, Sk. – skupina, h 

– hodina, d – den, t – čas intervence, m – měsíc, I – intervenční skupina, K – kontrolní 

skupina, korz. -  korzetoterapie, ind. – individuální, X – nebo, AEST – skupina s hodnotícím 

kritériem estetika, COOB – skupina s hodnotícím kritériem Coobův úhel, Th – hrudní křivka, 

Th/L- bederněhrudní křivka,  - snížení Cobbova úhlu/ zlepšení stavu, = - bez progrese 

křivky/ stav nezměněn,  - nárůst křivky/ zhoršení stavu, sk. SEAS – skupina využívající SEAS 

metody,OTH- skupina věnující se běžnému cvičení, DIS – skupina s nepravidelným 

cvičením,NO –skupina bez cvičení 

Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis: 

results from a preliminary study—SOSORT Award 2017 Winner 

Kwan et al. (2017) provedl studii, kde se zabýval efektem cvičení dle Schrothové 

během korzetoterapie u pacientů s AIS. Studie se zúčastnilo celkem 48 pacientů, kteří 
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byli rozděleni do dvou skupin. V každé skupině bylo 24 pacientů. V experimentální 

skupině bylo 5 chlapců a 19 dívek s věkem 12.3 ± 1.4. V kontrolní skupině byli pacienti 

s věkem 11.8 ± 1.1. Průměrná doba terapie byla 18.1 ± 6.2 měsíce.  

Cvičení experimentální skupiny zahrnovalo cvičení dle Schrothové, které se 

skládá z osmitýdenního cvičebního programu. Program zahrnuje 4 počáteční soukromé 

lekce, rozvržené vždy jedna za 2 týdny, kde byly pacientovi ukázány nové cviky nebo 

opraveny staré. Cviky, které pacienti měli na doma, dostali probandi na letáku 

s popisem, jak se korigovat při konkrétním cvičení, a také s fotografiemi všech cviků, 

které měli provádět doma. Kontrolní skupina byla přiřazena ve stejném složení ke 

skupině experimentální dle věku, pohlaví, stupně risserova znamení a velikosti křivky. 

Kontrolní skupina byla léčena pouze korzetem ve stejném institutu. 

Výsledky: 

V každé skupině bylo tedy 24 pacientů. Věk v experimentální skupině byl 12.3 ± 

1.4, v kontrolní skupině to byl věk 11.8 ± 1.1. Po intervenci se v experimentální skupině 

zlepšilo 17 % pacientů (myšleno snížení úhlu křivky dle Cobba o 6° nebo více), zhoršilo 

se 21 % (Cobbův úhel se zvýšil o 6° nebo více) a nezměněný stav se ukázal u 62 %. 

V kontrolní skupině se zlepšily 4% pacientů, zhoršení bylo vyhodnoceno u 50 % a 

zbylých 46 % zůstala křivka nezměněna. 

Co se týká hodnot ATR, nebyly zde žádné výrazné rozdíly mezi skupinami. ATR 

se v experimentální skupině změnilo z 9.43° ± 3.27 na 8.45°± 3.45. 

Posledním hodnotícím aspektem byl dotazník SRS-22.  V dotazníku se hodnotí 5 

položek a těmi je: funkce, bolest, vnímání své osobnosti, mentální zdraví a spokojenost. 

Každá otázka se hodnotí od 1 do 5, přičemž 1 je nejhorší a 5 je považováno za nejlepší. 

Na začátku terapie měly obě skupiny poměrně vysoké skóre (4.25 ± 0.38 a 4.10 ± 0.52 

z 5). Statisticky významné změny byly nalezené u experimentální skupiny ve funkci 

(4.6 ± 0.44 vs. 4.76 ± 0.33) a celkové skóre (4.25 ± 3.8 vs. 4.45 ± 0.34). 

Celkově se dá konstatovat, že tato studie je první svého druhu, která se zajímá o 

efekt cvičení dle Schroth zároveń s korzetováním. Výsledky ukázaly, že korzetoterapie 

kombinovaná se cvičením je mnohem efektivnější než korzetování samotné.  
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 Home-based vibration assisted exercise as a new treatment option for 

scoliosis - A randomised controlled trial 

Langensiepen (2017) se ve své studii opět zajímal o kombinaci terapie pohybové a 

korzetoterapie. Cílem této studie bylo porovnat cvičení na vibrační desce oproti 

běžnému korektivnímu fyzioterapeutickému cvičení za aplikace Cheneau korzetu. 

Celkem se zúčastnilo 40 probandů. Všechno to byly dívky s mírnou AIS (dle kritérií 

SOSORT) ve věku 10-17 let. Podmínkou byl předepsaný korzet Cheneau minimálně na 

16h/denně a zkušenost s autokorektivním cvičením dle K. Schrothové. 

Terapie intervenční skupiny se skládala z domácího šestiměsíčního tréninku na 

vibrační plošině. Frekvence vibrací byla asi 10-25 Hz, amplituda záležela na 

rozpoložení chodidel. Cvičilo se naboso.  Probandům byla před začátkem domácí 

terapie představena vibrační plošina a cvičení na ní. Cvičební program obsahoval 4 

rozdílná cvičení: stoj (16-20 Hz), sezení (18-25 Hz) a dvě různé polohy klečmo (10-20 

Hz). Cviky byly zaměřené na autokorekci a stabilizaci. Každý cvik byl prováděn doma 

po dobu 3 minut s opakováním 4 serií pětkrát týdně. Příručky pro pacienty obsahovaly 

fotografie cviků. Cvičení bylo kontrolováno nečekanými návštěvami. 

Terapie u kontrolní skupiny spočívala v pokračování auto-korektivních cviků, se 

kterými měly pacientky již zkušenosti. Dvakrát týdně prováděly cvičení pod dozorem a 

jinak měly za úkol každodenní domácí cvičení. 

Měření se provádělo na začátku a po šesti měsících pomocí MRI ve stoje. 

Pacientky musely 24h před měřením sundat korzet. Ze snímků byl vypočítán Cobbův 

úhel. Autoři měřili velký úhel (MAC) a malý úhel (MIC). V terapii udává právě veliký 

úhel způsob terapie. 

Dvě dívky ze studie byly vyloučeny, a tak konečný počet (n=38) byl rozdělen na 

20 dívek v intervenční skupině (věk 13.6 ± 1.6, Cobbův úhel 30.1° ± 0.9 MAC, 21.5° ± 

11.4 MIC) a 18 dívek (věk 14 ± 0.9, MAC 29,7° ± 8.7, MIC 23.6° ± 8.2) do skupiny 

kontrolní.  

Výsledky: 

Po šesti měsících terapie se Cobbův úhel (MAC) u intervenční skupiny snížil o 

2.3° ± 3.8 oproti tomu u kontrolní skupiny se zvýšil úhel o 0.36° ± 3.7. Rozdíly tedy 

mezi skupinami byly signifikantní. Úhel (MIC) u intervenční skupiny byl snížen o 0.32° 
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± 3.9, u kontrolní skupiny úhel naopak vzrostl o 1.4° ± 3.1. Tyto výsledky se od sebe 

příliš nelišily. 

Shrnutí studie ukázalo, že křivka intervenční skupiny se u 20 % probandů (n=4) 

zlepšila o 5° Cobbova úhlu (MAC), u 75 % pacientek (n=15) se křivka stabilizovala a 

u 5 % (n=1) došlo ke zhoršení. U kontrolní skupiny ke snížení křivky 5° Cobbova úhlu 

(MAC) nedošlo ani v jednom případě (n=0), u 89 % (n=16) došlo ke stabilizaci křivky a 

u 11 % (n=2) se úhel křivky zvýšil. 

 The effectiveness of combined bracing and exercise in adolescent idiopathic 

scoliosis based on SRS and SOSORT criteria: a prospective study 

V této prospektivní kohortové studii se Negrini et al. (2014) zabývá mírou 

efektivnosti kombinace korzetování a cvičení. Cílem studie je zjistit míru efektivity při 

kombinované terapii.  

Celkem se studie zúčastnilo 73 pacientů, z toho 60 žen (82,2 %) a 13 mužů 

(17,8 %). Byli zařazeni probandi s velikostí křivky 30,4 ± 4,4, s věkem 12, 1 ± 1,05. 

Byly vybrány tři druhy korzetů tj. korzet Sibilla, korzet Lyon a SpineCor ortéza. Také 

byl stanoven různý čas nošení ortézy – celodenní (23h/d), částečný (16-18h/d) a 

prostřední (19-21h/d). K nošení korzetů bylo přidáno také fyzioterapeutické cvičení. 

Celkem tedy byli pacienti rozřazeni do tří skupin podle terapeutické intervence. První 

skupina obsahující celkem 3 probandy byla bez cvičení. Druhá skupina o 35 probandech 

se řídila běžnou fyzioterapeutickou intervencí. Poslední skupina zahrnovala také 35 lidí, 

která se řídila SEAS školou. 

Výsledky: 

Konečné výsledky byly následující. Celkem 11 % probandů (n=8) bylo vyloučeno 

ze studie. Tedy konečný počet pro analýzu bylo 65 pacientů. Celkem bylo výrazné 

zlepšení u 50.8 % probandů (n=33), beze změny bylo 40 % (n=26) probandů a zhoršení 

bylo u 6.2 % (n=4). U dvou pacientů (3 %) byla nutnost fúze. 

Pokud se budu snažit zaměřit interpretaci výsledků na míru velikosti křivky, bude 

popsána následovně. Pacienti s úhlem 25-30° celkem v počtu 40 (n=40), měli zlepšení 

ve 21 případech, stagnace progrese křivky u 18 probandů a zhoršení v 1 případě. 

Probandů s úhlem 31-35° bylo celkem 20. Z tohoto počtu bylo zlepšení stavu u 8 

probandů, u 10 pacientů zastavení progrese a u 2 pacientů došlo ke zhoršení. Pacienti 
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s Cobbovým úhlem 36-40° byli v celkovém počtu 12, zlepšení bylo v 7 případech, 

nezměněno u 2, zhoršení stavu u jednoho. Délka nošení korzetu po celý den byla u 30 

pacientů s tím, že zlepšení bylo u 12, beze změny to bylo 15 probandů, zhoršení bylo u 

3 pacientů a u 1 došlo k progresi nad 45°. Častečné nošení s dobou 19-21h/d (n=21) 

pomohlo celkem 12 probandům, 9 jich bylo beze změny a zhoršení nebylo ani u 

jednoho. Korzetoterapie s nošením 16-18h/d (n=22) se pozitivně prokázala u 12 

probandů, 9 pacientů bylo beze změny a 1 pacient došel ke zhoršení křivky, křivka nad 

45°. Typy korzetů byly následující Sibilla (n=45; zlepšeno n=27, stagnace n=17 a 

zhoršení n=1), Lyon/Sforzesco (n= 20; zlepšení n=7, stagnace n=11 a zhoršení n=2; 

SpineCor (n=5; zlepšeno n=2, stagnace n=2 a zhoršení n=1). 

Výsledky této studie ukázaly, že kombinace korzetoterapie doplněná pohybovou 

terapií zvyšuje efektivitu léčby oproti samotné korzetoterapii. 

 Bracing can reduce high degree curves and improve aesthetics immediately 

after the end of growth. Final results of a retrospective case series 

Studie (Negrini et al., 2012) měla zjistit, zda a do jaké míry lze korzetoterapií 

zredukovat úhel skoliotické křivky a především upravit vzhled trupu u adolescentů po 

ukončení růstu. 

Do této studie byli zařazeni probandi s idiopatickou skoliózou, s Risserovým 

znamením 4-5.  Cílem bylo tedy zlepšení vzhledu trupu, sekundárně pak byla úprava 

Cobbova úhlu. Celkem bylo zařazeno do studie 34 dívek a dva muži ve věku 16.2 ± 1.6, 

průměrný Cobbův úhel u sledovaných byl 27.6° ± 8.9.  

Pacienti byli rozřazeni na dvě skupiny. První nesla název AEST, kdy do ní bylo 

zařazeno 23 pacientů s úhlem dle Cobba nižším než 30°, a zabývala se vyloženě 

estetickým podkladem. Druhá skupina nazvaná COBB měla 13 pacientů s křivkou nad 

30°, která léčila pacienty primárně z estetického hlediska, ale také zde byl ohled na 

snížení či udržení úhlu křivky.  

Léčba zahrnovala korzetoterapii Lyon nebo SPoRT ortézou užívanou 18-24 

h/denně s výrazným snížením 2-3h každých 6 měsíců a specifické cvičení pro 

skoliotické pacienty (SEAS). Skupina AEST začínala na 18h/d, COBB skupina na 

23h/d. Délka trvání léčby trvala okolo 2.8 let ± 1.1. Zlepšení bylo u skupiny COBB u 

46 % a 35 % u skupiny AEST. Pouze u jednoho pacienta (ve skupině AEST) křivka 
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progredovala o 6°. Studie tedy ukazuje, že je možné upravit deformitu k lepšímu 

z hlediska radiografické i estetické stránky po ukončení růstu, ikdyž efekt není takový 

jako u pacientů v růstu. 

 Effectiveness of complete conservative treatment for adolescent idiopathic 

scoliosis (bracing and exercises) based on SOSORT management criteria: results 

according to the SRS criteria for bracing studies - SOSORT Award 2009 Winner 

Negrini et al. (2009) provedl retrospektivní studii, která se zabývala efektem 

konzervativní léčby u AIS. Cílem této studie bylo zjistit efektivnost kombinované 

konzervativní terapie u AIS. 

Celkem se studie zúčastnilo 44 žen a 4 muži s věkem 12.8 ± 1.6 a Cobbovým 

úhlem 30.4° ± 4.4. Dle SRS kritérií byly vytvořeny podskupiny dle tvaru křivky, 

velikosti křivky a kostní zralosti, a v neposlední řadě dle pohlaví.  

Léčba zahrnovala tedy cvičení a korzetoterapii: elastické (SpineCor), rigidní 

(Sibilla-Cheneau) a velmi rigidní (Sforzesco korzet). Většina pacientů nosila korzet po 

dobu celého dne (18-23h/d). Dle individuálních požadavků, stavu pacienta a jeho rodiny 

byly zadány doby nošení korzetu. Celkem 14 pacientů mělo korzet využívat 23h/d, 23 

pacientů na 21h/d a 7 pacientů mělo korzet využívat po dobu 18h/denně.  Pouze 2 

pacienti byli léčeni jen cvičením. Ti dva cvičící využívali hlavně aktivní autokorekci, 

která podporovala stabilizaci a posílení. U ostatních pacientů, kteří korzet nosili, 

pomohlo cvičení pacientům pouze podpořit účinek terapie korzetem a vyhnout se 

zvýšení patologické křivky. Do cvičení byla zařazena skupina mobilizačních cviků, 

které se cvičily již 2 měsíce pře nasazením korzetu a první týden zároveň s korzetem. 

Dále byly zařazeny cviky na posílení svalů, které měly podpořit účinek korzetu. 

Výsledky: 

Léčba trvala v průměru 4.2 ± 1.4 roku bez rozdílu u všech podskupin. U žádného 

pacienta nedošlo k progresi na 45° dle Cobba. Ze skupiny cvičících nedošlo ke zhoršení 

ani ke zlepšení, došlo zde ke stagnaci a udržení velikosti úhlu. U skupiny korzetované 

bylo zhoršení u 4 % pacientů, snížení úhlu křivky bylo u 59 % a nezměněno bylo tedy 

37 % probandů. 

Jako zlepšení u probandů či snížení křivky je zde ve studii udána redukce 

skoliotické křivky o 6° dle Cobba a více. 
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Výsledky s ohledem na typ křivky byly následující: nezměněný stav u hrudní 

křivky byl u 86 % probandů (z toho u 50 % se křivka snížila) a zhoršení bylo tedy u 

zbývajících 16 %, 100 % pacientům s torakolumbální křivkou se křivka nezměnila 

(z toho 80 % probandům se křivka snížila), stejně tak pacientům s lumbální křivkou 

úhel nevzrostl (z toho u 88 % byla křivka snížena), probandi s dvojitou křivkou byli 

beze změny (u 15 % došlo ke zlepšení). 

Výsledky dle závažnosti křivky jsou následující: křivky s velikostí 25-30° dle 

Cobba se zvýšily u 8 % probandů, zbylá procenta jsou probandi se stagnací křivky, ba i 

se zlepšením v 54 %. Křivky s počátečním úhlem mezi 31-35° se nezhoršily ani 

v jednom případě, ke zlepšení došlo u 67 %. Poslední podskupin, s křivkami 36-40, se 

také nezhoršila, ke zlepšení zde došlo u 43 % případů. 

Výsledky z hlediska kostního růstu vyšly následovně: u probandů s kostním 

růstem Risser 0 bylo zhoršení v 7 %, ostatních 93 % se stávalo se zlepšení v 59 % a 

zbytku, kde převládala stagnace. U probandů zařazených s risserovým znamením 1 byla 

úspěšnost 100  % (z toho 29 % pacientů bylo zlepšeno). Pacienti s Risserovým 

znamením 2 měli také úspěšnost 100 % (z toho u 67 % pacientů došlo ke snížení 

křivky). 

Konečně pak hodnocení, výsledky dle přístupu k terapii a doby aplikace korzetu: 

u pacientů využívající korzet 23h/d došlo ke zhoršení u 7 %, u zbylých 93 % byla 

terapie účinná (z toho 50% bylo zlepšeno). U probandů léčených korzetoterapií 21h/d 

byly zhoršeny pouze 4 %, z 96 % byla terapie účinná, samotné zlepšení bylo u 65 %. A 

nakonec probandi s předepsanou korzetoterapií na 18 h/d, zde byla terapie 100 % 

úspěšná (z toho v 57 % došlo ke zlepšení křivky).  

Žádní pacienti se nezhoršili z hlediska vyšetření ATR. 

Celkově se pak dá říci, že probandi s dvojitou křivkou a hrudní křivkou měli horší 

výsledky. Skupina se Sforzesco korzetem a pouze cvičící skupina byly moc malé pro 

statistickou analýzu. Ukázalo se, že takto kombinovaná léčba je účinná a v budoucnu by 

měly být výsledky ověřeny prospektivní studií. 

 The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific 

exercise programme on idiopathic scoliosis curvature: a comparative study 

Rivett et al. (2014) se zabýval ve své studii kombinací cvičení a korzetoterapií. 

Zkoumal efekt terapie v závislosti na dobu nošení korzetu a cvičení.  
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Výběr probandů byl určen dle následujících požadavků. Probandi byli ženského 

pohlaví v celkovém počtu 51. Dívky měly diagnózu idiopatická skolióza, Cobbův úhel 

měly mezi 20-50° a nesměla u nich proběhnout dřívější terapie. Pacientky byly 

rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina (1) měla nosit korzet 20-23h/denně a cviky 

provádět třikrát anebo víckrát týdně. Druhá skupina (2) měla korzet nosit méně jak 

20h/denně a cviky provádět méně jak třikrát týdně.  Cvičení bylo na základě domácího 

programu. Byly vysvětleny základní pojmy jako např. elongace, dýchání, frontální a 

sagitální pozice či držení. Nejprve bylo zadáno všem probandům cvičení po dobu 20-25 

minut 4-5krát týdně. Cvičení bylo vždy doprovázeno dechem, jinak cvičení zahrnovalo 

například bridging, klek na čtyřech nebo derotační techniky. Korzet měl být nošen 23 

h/d. Dívky dostaly soubor obsahující obrázky cviků a popis, jak se mohou zkorigovat, a 

deníček. Deníčky měly za úkol vyplnit rodiče probandů a obsahovaly údaje o tom, které 

cviky dívky cvičily a kolik hodin denně nosily korzet. Po čtrnácti dnech přišly na 

kontrolu, kde terapeut shlédl provedení cviků a údaje v deníčku. Na základě toho 

přiřadil pacientku do jedné anebo druhé skupiny. A byly ukázány nové cviky. 

Studie začínala pro pacienta v den nasazení korzetu. Primárně autory zajímal 

Cobbův úhel.  K měření se využíval rentgen, scoliometr, výška, váha a maximální 

rychlost výdechu. Rentgenové snímky byly zhotoveny při prvním nasazení korzetu, 

poté po šesti týdnech, a později každých šest měsíců. Poslední snímek byl zhotoven při 

ukončení léčby korzetem, kdy se pacient rentgenoval po 4 hodinách po sundání korzetu. 

Scoliometrem se měřilo po prvních 6ti týdnech, poté každé 4 měsíce. Váha a výška byla 

měřena ve stejných intervalech jako u měření skoliometrem. Maximální rychlost 

výdechu (peak flow) byla měřena v sedě. Subjekt měl 3krát vydechnout do přístroje 

mezitím měl pauzu vždy 30 vteřin. 

Výsledky: 

Studii dokončilo celkem 47 subjektů. 26 dívek bylo zařazeno do skupiny s častější 

terapií, zbylých 21 bylo zařazeno do druhé skupiny. Změny oproti začátku byly 

výrazné. U skupiny, která měla častější cvičení a korzetoterapii, byly všechny 

parametry zlepšeny oproti druhé skupině, u které byly výsledky zhoršeny. Cobbův úhel 

u skupiny 1 byl zlepšen o 10.19° (±5.5) oproti skupině 2 se zhoršením 5.52° (±4.3). 

Rotace obratlů u skupiny 1 byla zlepšena o 7.42° (±7.15) a zhoršení u skupiny 2 o 3.67° 

(± 6.51). Dále se u skupiny 1 upravila výrazně maximální rychlost výdechu přibližně o 

20 %. Také skupina 1 léčbu podstupovala o něco delší dobu 2.8 roku ± 1.18 oproti 
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skupině 2 (2.27 ± 1 rok), z toho 3 lidé museli před dosažením kostní dospělosti 

podstoupit operaci. Skupina 1 měla významně vyšší skóre u dotazníku týkající se 

kvality života a sebepojetí. Také probandi ze skupiny 1 měli více energie a lepší 

psychické zdraví. Oprotti tomu probandi ze skupiny 2, kteří nenosili korzet příliš často, 

pociťovali bolesti při nošení korzetu a vnímali sebe sami jako nezdravé jedince. 

Studie tedy ukázala, že pravidelně aplikovaný vhodný specifický cvičební 

program a korzetoterapie poskytovaná Rigo Cheneau Systém ortézou, odpovídající 

době alespoň 21.5h/d, je schopný upravit skoliotickou křivku a příznaky AIS. Dále 

ukázala, že u skupiny 1 byl významně k lepšímu upraven Cobbův úhel, rotace obratle a 

ATR nošením korzetu po dobu 21.5 h/d. Naopak nošení korzetu po dobu 12 h/d  vede 

k progresi křivky. Určení hodin pro ideální efektivitu Cheneau korzetu bylo cílem této 

studie, většina studií dobu denního nošení neurčuje (Rigo, 1999; Gallo, 2011; Kotwicki, 

2002). Cvičení probandi první skupiny prováděli v průměru 3.9krát  oproti skupině číslo 

2 1.7krát za týden. Předepsáno bylo 20-25 minut 4-5x týdně pro všechny metody stejně 

(SEAS, Schroth, Dobosiewitz a Side-shift metoda).  

 Schroth physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for adolescent 

idiopathic scoliosis: how many patients require treatment to prevent one 

deterioration? – results from a randomized controlled trial - “SOSORT 2017 

Award Winner” 

Tato studie (Schreiber et al., 2017) měla za cíl vyhodnotit efekt cvičení dle 

Schroth zároveň s běžnou terapií (pozorování nebo korzetoterapie) se zřetelem na úhel 

dle Cobba u pacientů s AIS. 

Na studii se podílelo celkem 50 probandů. Byli zde zahrnuti dívky i chlapci ve 

věku 10-18 let s AIS. Závažnost (10-45°) i typ křivek byl u probandů různý. Také kostní 

zralost nebyla zde omezena (Risserovo znamení tj. 0-5). A korzetoterapie byla 

aplikována pouze u některých pacientů. 

Intervence spočívala v cvičení trvajícím 60 minut týdně pod supervizí terapeuta a 

byla kombinovaná s 30-45minutovým domácím programem, který měl pacient provádět 

denně po dobu šesti měsíců. Cvičení, které bude podstupovat, bylo předepsáno pomocí 

algoritmu. Cvičení dle Schrothové se skládá z pasivních a aktivních posturálních 

autokorekcích cvičení. Náročnost cvičení se zvyšuje od cviků v lehu, přes sezení až po 

stoj, také od větší podpory pasivní k nižší, tedy od méně náročných cviků k těm 
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náročným. Kontrolní skupina (n=25) podstupovala pouze běžnou léčbu (korzetoterapie 

nebo pozorování) po dobu šesti měsíců. Vyšetření zahrnovalo měření Cobbova úhlu, 

přesněji největší křivky (LC), a součet všech křivek (SOC). Měření tedy probíhalo 

pomocí rengenových snímků. 

Výsledky: 

Na studii se podílelo tedy celkem 50 probandů. Do každé skupiny jich bylo 

zařazeno 25. Pacienti měli na začátku studie velmi podobné charakteristiky. Dva 

probandé během intervence z intervenční skupiny byli vyřazeni. Změny týkající se 

úpravy k lepšímu (hodnoceno = zlepšení o 5° a více) byly u LC u experimentální 

skupiny u 16 % (n=4) a u kontrolní skupiny 4 % (n=1). LC nezměněný byl přítomen u 

72 % (n=18) v experimentální skupině a v případě kontrolní skupiny se jednalo o 56 % 

(n=14). A zhoršení (opět více minimálně 5°) bylo u 12 % (n=3) probandů 

experimentální skupiny a 40% (n=10) u kontrolní skupiny. 

Ohledně druhého parametru SOC se jednalo o zlepšení u 4 % (n=1) probandů 

v experimentální skupině a stejný výsledek byl u kontrolní skupiny. Beze změny bylo 

v experimentální skupině 84 % (n=21), v kontrolní 52 % (n=13) a zhoršení bylo u 12 % 

(n=3) probandů v experimentální skupině a 44 % případů v kontrolní skupině (n=11). 

Výsledky tedy ukázaly, že cvičení dle Schrothové je klinicky významné, pokud se 

využije zároveň se standardní léčbou. 

 Specific exercises performed in the period of brace weaning can avoid loss of 

correction in Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) patients: Winner of SOSORT's 

2008 Award for Best Clinical Paper 

Zaina et al. (2009) představil kontrolovanou retrospektivní studii, která měla za cíl 

ověřit účinnost cvičení pro redukci skoliotické křivky během nošení korzetu.  

Celkem bylo do studie zařazeno 68 pacientů, z toho 8 mužů ve věku 15 ± 1 

s úhlem dle Cobba 22° ± 8. Pacienti byli rozřazeni do 2 skupin dle toho, zda cvičení 

prováděli či nikoliv. První skupina (EX), kdy probandi cvičili, zahrnovala 39 probandů. 

Ti byli rozděleni ještě do dvou podskupin. SEAS podskupina dostala přidělené cvičení 

SEAS (14 pacientů) a podskupina OTH, kde se cvičily jiné cviky (25 pacientů). Druhá 

skupina byla kontrolní (CON; 29 pacientů) a opět byla rozdělena do dvou podskupin: 

DIS (nesouvislé cvičení; 19 pacientů) a NO (bez cvičení; 10 pacientů). 
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Skupina EX, podskupina SEAS, prováděla cvičení dle protokolu institutu. 

Pacienty bylo individuálně naučeno během jednotlivých návštěv trvajících 1,5 hodiny 

každé 2 měsíce nové cviky. Jinak pacient měl cvičit doma 2krát týdně minimálně 40 

minut a k tomu měl každý den odcvičit sestavu na pět minut. Účastníci v podskupině 

OTH prováděly různé cviky z protokolu, které preferoval terapeut. Nejčastěji cvičení 

trvalo 45-90 minut a mělo být prováděno 2-3krát týdně. Někteří pacienti ho prováděli 

denně doma. Skupina CON, podskupina DIS, byla vytvořena z pacientů, kteří necvičili 

pravidelně (méně než 45 minut týdně nebo vynechali cvičení na déle jak 6 měsíců). 

Podskupina NO byla vytvořena z pacientů, kteří necvičili. Čas cvičení byl vypočítán 

z informací poskytnutých během návštěv pacientů a jejich rodiny. Korzet měl být nošen 

minimálně 18h/denně. Pro vyhodnocení byl měřen úhel dle Cobba a ATR. 

Výsledky: 

Probandi podskupiny EX, podskupina SEAS, při předepsání korzetu měli úhel dle 

Cobba 25.4° ± 8.9, při prvním nasazení, 21.3° ± 10.4 a po ukončení studie 21.6° ± 9.4. 

Dále byl měřen i ATR: při předepsání korzetu 9.2° ± 10.6, při prvním nasazení korzetu 

6.0° ± 3.5 a po ukončení studie 6.9° ± 4.3. Probandi skupiny EX, podskupina OTH, při 

předepsání korzetu měli úhel dle Cobba 26.8° ± 6.5, při prvním nasazení, 22.9° ± 6.8 a 

po ukončení studie 22.0° ± 6.9. Dále byl měřen i ATR: stav při předepsání korzetu 7.8° 

± 3.7, při prvním nasazení korzetu 4.5° ± 2.7 a po ukončení studie 4.6° ± 3.9.  

Probandi podskupiny CON, podskupina DIS, při předepsání korzetu měli úhel dle 

Cobba 29.4° ± 8.9, při prvním nasazení 22.1° ± 9.7 a po ukončení studie 26.1° ± 9.7. 

Dále byl měřen i ATR: při předepsání korzetu 9.9° ± 5.1, při prvním nasazení korzetu 

4.3° ± 2.6 a po ukončení studie 5.4° ± 4.3. Probandi podskupiny CON, podskupina NO, 

při předepsání korzetu měli úhel dle Cobba 23.6° ± 8.9, při prvním nasazení 19.2° ± 5.2 

a po ukončení studie 22.3° ± 7.3. Dále byl měřen i ATR: při předepsání korzetu 9.6° ± 

4.6, při prvním nasazení korzetu 7.0° ± 6.3 a po ukončení studie 7.4° ± 7.1.  

Výsledky tedy ukazují, že po ukončení léčby se probandi ze skupiny CON 

výrazně zhoršili a nárůst úhlu dle Cobba byl průměrně 3.25°. U podskupiny DIS bylo 

zvýšení Cobbova úhlu 3.9° a u podskupiny NO 3.1°. Zatímco u podskupin SEAS a 

OTH nebyla nalezena žádná výrazná změna. U ATR také nebyla žádná výrazná změna 

(dle protokolu mělo být považováno za výraznou změnu  3°. Procentuálně byl u 14.3% 

pacientů v SEAS podskupině zvýšen Cobbův úhel křivky, u OTH 20 %, u DIS 28 % a u 
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NO podskupiny byl úhle zvýšen o 40 % (dle kritérií pro status zvýšení úhlu/ zhoršení 

musel být rozdíl od prvního měření více než 5°). Ze studie tedy vyplývá, že cvičení 

může pomoci při korzetoterapii u pacienta s AIS. 

 SOSORT Award Winner 2015: a multicentre study comparing the SPoRT 

and ART braces effectiveness according to the SOSORT-SRS recommendations 

Zaina et al. (2015) se ve své studii zabýval porovnáním efektu SPoRT a ART 

korzetu za doprovodu pohybové aktivity. Cílem této studie bylo porovnat efektivitu 

léčby dvěma rozdílnými korzety 

ART korzet byl již popsán výše. SPoRT korzet (tzv. Sforzesco) je vytvořen 

z polykarbonátu a je sestaven ze dvou kusů, které jsou vzadu spojeny ve střední čáře 

jednou vertikálně jdoucí hliníkovou tyčí. Korzet se uzavírá vpředu v oblasti dolních 

žeber. Korzet je jako většina vyplněn pelotami pro tlaky a umožňuje korekci trupu. 

Často je korzet využíván u pacientů s velkými křivkami nad 45° a až 50 % případů 

došlo tímto k úpravě svého stavu (Lusini, 2013). 

Probandi byli vyhledáni pomocí databáze. Podmínky, které musely probandi 

splňovat pro skupinu s ART korzetem: křivka větší než 40°, Risserovo znamení 0-4, věk 

vyšší než 10 let, léčba trvající 6 měsíců, okamžitý rentgen po nasazení korzetu a 

provedení rengenového snímku po 6 měsících terapie bez korzetu. Po těchto 

požadavcích byla přiřazena skupina odpovídajících probandů, dle věku, pohlaví 

velikosti křivky, ATR (angle of trunk rotation) a pohlaví, s korzetem Sforesco. Celkem 

bylo do výzkumu zařazeno 52 probandů, z toho 26 pacientů byla skupina léčena ART 

korzetem a 26 probandů bylo léčeno SPoRT korzetem. 

Všechny pacienti obou skupin měli předepsaný korzet na 23-24h/denně a k tomu 

měli indikované skoliotické-specifické cvičení. Vyšetření bylo provedeno rentgenem 

celkem dvakrát, pro změření ATR byl využit Bunnelův skoliometr a pro změřené 

Risserova znamení byla využita evropská verze se 4 stádii osifikace. Poprvé byli 

probandi měřeni rentgenem ihned bezprostředně po nasazení korzetu, druhé měření bylo 

provedeno po 6 měsících terapie bez nasazení korzetu. 

Pro statistické vyhodnocení bylo využito ANOVY a t-testu. 
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Výsledky: 

Výsledky zahrnující tedy celkem 52 probandů ukazují, že u obou korzetů není 

rozdíl mez pohlavím, věkem, Risserovým znamením, Cobbovým úhlem a ATR. 

Počáteční stav byl pro skupinu s korzetem ART 44.8° ± 2 dle Cobba pro hrudní křivku a 

pro lumbarní/ thoracolumbární 43.8° ± 2, pro skupinu využívající po 6 měsíců 

Sforzesco korzet to bylo 45.5° ± 2 dle Cobba pro hrudníkřivky a pro 

lumbární/thorakolumbární 46.0° ± 2. 

Bezprostřední korekce korzetem na počátku terapie byla lepší korzetem ART, 

avšak rozdíl byl zanedbatelný (24.3 ± 8.5 vs 28.0 ± 6.8 pro thorakální křivky: 23.7 ± 

10.4 vs 29.9 ± 4.2 pro lumbární/ thorakolumbární křivky). Měření rentgenem po 6 

měsících neukázalo žádný rozdíl, stejně tak ATR po ukončení terapie bylo bez rozdílu 

tj. pro hrudní úsek (34.4 ± 10.4 vs 34.8 ± 6.8) a pro lumbární/ thorakolumbární (32.8 ± 

10.8 vs 36.6 ± 5.2). 

Nebyly tedy prokázány žádné rozdíly mezi terapií korzetem ART a Sforesco. 

Celkem bylo tedy vyhledáno pouze devět článků, které o problematice vypovídají. 

V kapitole Diskuze je uvedeno shrnutí výsledků těchto vyhledaných studií. 
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6 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo získání informací a zhodnocení efektivity 

konzervativní terapie korzetem spolu s pohybovou terapií. Tato část diplomové práce by 

měla sloužit ke zhodnocení výsledků, které byly získány z rešeršního zpracování této 

problematiky. 

Vzhledem k povaze této práce bylo celkem vyselektováno dle stanovených kritérií 

pouze devět studií, které vyhovovaly. Studie, které se zabývaly tedy korzetoterapií 

v doprovodu s pohybovou terapií, probíhaly v různých formách například v ambulantní 

formě s dohledem terapeuta nebo ve formě domácího programu, v nějakých případech 

kombinací těchto dvou variant. Ve všech studiích byla dokázána vyšší efektivita terapie 

u probandů, kteří podstoupili korzetoterapii spolu s aktivní pohybovou léčbou.  

6.1 Diskuze vzhledem k zodpovězení výzkumných otázek 

Celkem z devíti vhodných článků se ve třech studiích autoři nezmiňují, jaký typ 

korzetu byl pro terapii použit (Kwan, 2017; Schreiber, 2017; Zaina, 2008). V dalších 

čtyřech studiích sice jsou udány typy korzetů, ale není zde žádné porovnání s jiným 

typem korzetu, anebo pokud ve studii zahrnuli úspěšně více typů korzetů, není zde 

žádné vyhodnocení s ohledem na jejich účinnost (Lagenspien, 2014; Negrini, 2012; 

Negrini 2009; Rigo 2014). Pouze dvě studie porovnávají účinnost více druhů korzetů 

tak, aby byly výsledky snadno porovnatelné (Negrini, 2014; Zaina, 2015). 

Do budoucna by bylo vhodné zpracovat studii pro efektivní terapii komplexněji. 

Považuji za nutné vytvoření více skupin a kombinaci více druhů cvičení i korzetů. 

Avšak nejdůležitější pak shledávám dobře zpracované výsledky s ohledem na různé 

aspekty např. pohlaví, doba terapie, apod. 

Celkově jako nedostatky shledávám hned několik věcí. Tedy jak jsem výše 

zmínila validitu studií, kdy je nedostatek probandů v každé z nich. Dále pokud autoři do 

své studie zařazují korzetoterapii, bylo by vhodné udat především typ korzetu, který 

téměř ve třetině mnou vyhledaných studií chybí. Určitě neméně důležité shledávám 

udat, jaký počet probandů využívalo ten a ten typ korzetu. Z mého pohledu jsou 

v dnešní době studie zaměřené spíše tak, aby si určitý autor či skupina autorů obhájila 

svůj způsob léčby tj. například léčba dle K. Schrottové. Studie je založená na poselství 

léčby konzervativním způsobem, ale především cvičením. Přestože ve studii měli 

někteří probandé korzety předepsané, nedbalo se toho jaký druh korzetu a po jakou 

dobu dne ho probandé na sobě aplikovali. Naopak existuje bezpočet studíí zaobírajících 
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pouze korzetoterapií (Katz et al., 1997; Janicki, 2007; Gammon, 2010). Přestože studie 

vyhledané v mé diplomové práci ukazují, že efektivita při aplikaci těchto dvou složek 

konzervativní terapie se zvyšuje, bylo by vhodné pracovat více multioborově a studie 

provádět za cílem najít nejefektivnější terapii pro pacienty s diagnózou skolióza. 

Nikoliv si pouze obhájit určitou míru efektivity konzervativní terapie u 

fyzioterapeutického či ortopedicko-protetického přístupu. 

Efektivita terapie v závislosti na typ korzetu 

Na základě výsledků zpracování rešerše na otázku – jaký typ korzetu je spolu 

s pohybovou terapií efektivněji – lze dospět k nasledujícímu závěru. Jak jsem zmínila 

výše, převládá počet vyhledaných studíí, které nejsou schopné přesně vyjádřit jaký typ 

korzetu je pro pacienta nejefektivnější.  

Autoři, kteří specifikovali typ korzetu až na dvě výjimky, využili Cheneau 

korzetu. Vzhledem k malému počtu studií a především studií, které se detailně popisu 

korzetů věnují, nelze jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Pokud shrnu výsledky 

studií zde vyhledaných, lze říci, že samotná korzetoterapie je velmi účinná a progresi 

skoliotické křivky u adolescentních pacientů zastaví. Ovšem u skupin pacientů, u 

kterých se zkombinovala korzetoterapie spolu s nějakým typem pohybové terapie, 

docházelo často ke zlepšení stavu a Cobbův úhel byl ve všech případech snížen. 

Nedovoluji si zde mluvit o studii Schreibera (2017), který ve své studii rozřadil pacienty 

pouze na skupinu, která podstupovala pohybovou terapii spolu s běžnou léčbou, tedy to 

znamená pacienty pouze hlídané a pacienty s korzety. Bohužel zde nebyly vytvořeny 

skupiny tak, aby se pozorovaní a korzetovaní pacienti odlišili. 

Jak jsem se již v úvodu zmínila, zhodnotitelné, přehledné a smysluplné byly 

pouze dvě studie. Zaina (2015) porovnával ART a SPoRT korzet. V jeho studii se 

prokázalo, že oba tyto korzety jsou podobně efektivní, nebyl zde shledán žádný 

signifikantní rozdíl. Dalším pak byla studie (Negrini, 2014), kdy už porovnání efektivity 

korzetů může být zkresleno. A to především počtem hodin během dne, kdy pacient 

korzet nosil anebo mírou Cobbova úhlu. Studie zahrnovala tři druhy korzetu: Sibilla, 

Lyon a SpineCor. Pokud by se nebraly v potaz předchozí argumenty, lze říci, že terapie 

Sibilla korzetem byla v této studii nejefektivnější. Druhým pak na základě efektivity 

léčby by byl Lyon korzet. Ovšem nutno zde podotknout, že skupina korzetovaná Sibilla 

ortézou byla největší, oproti tomu skupina SpineCor obsahovala pouze pět probandů. 

Vidím zde problém v nerovnoměrném rozdělení probandů do skupin. Porovnáním 
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pouze efektu samostatné korzetototerapie se zabýval Zaina et al. (2012). Tato studie 

porovnává korzet SpineCor a SPoRT korzet a potvrzuje studie předchozí. Aplikace 

SPoRT ortézy byla v krátkodobém hledisku v léčbě AIS více efektivní oproti SpineCor 

ortéze.  

 Z vyhledaných studií nebyla ani jednou využita noční ortéza, která pracuje na 

principu hyperkorekce během spánku pacienta. Doporučována je doba ponechání na těle 

pacienta 8 hodin. Například Nachemson (1995) se ve své studii zabýval mírou efektivity 

nočních ortéz spolu s elektrostimulací v porovnáním s podpažními plastickými korzety 

a pouhým pozorováním. Z výsledku pak vyplývá, že nejefektivnější z těchto tří byl 

klasický korzet. Oproti tomu pozorování a noční ortéza měly podobné výsledky, které 

odpovídaly přibližně poloviční účinnosti než klasický korzet. Této studii může 

odporovat Janicki (2007), který se snažil potvrdit účinnost korzetu. Velikost křivky u 

probandů měla být nižší než 35° a byla posuzovaná účinnost celodenních TLSO ortéz a 

Providence ortézy u pacientů s AIS. Rozdíly v obou skupinách nebyly nijak výrazné, 

přesto u probandů využívajících noční ortézu, byla účinnost pro zabránění progrese o 

něco málo vyšší. Lateur et al. (2017) se pak shoduje s Wiemanem (2014) a 

Weinsteinem (2013), že noční korzet je účinný za cílem zastavení progrese u křivek 

menších 25°. Tedy ze studií vyplývá, že noční korzety jsou vhodné spíše jako 

preventivní program pro pacienty s AIS. Výsledky těchto studií mohou být důvodem, 

proč je autoři do studií z rešeršního zpracování nezařadili do svých výzkumů.  

Další otázkou či nejasností by zde bylo, jakou situaci lze hodnotit jako úspěšnou 

léčbu. Myslím si, že v laické populaci, ale také občas i v rámci odborné komunity, je 

pro úspěšnou léčbu očekáváno zlepšení křivky a snížení výše Cobbova úhlu. Avšak 

v odborných článcích se považuje za efektivní léčbu zastavení progrese křivky nikoliv 

snížení Cobbova úhlu a tím její zmírnění (Grivas, 2008). 

Efektivita terapie v závislosti na velikosti Cobbova úhlu 

Cobbův ůhel hraje především ve vyšetření skolióz významnou roli. V obsahu mé 

diplomové práce jsem se této problematice věnovala a na základě rešerší jsem se snažila 

zhodnotit vliv velikosti Cobbova úhlu na terapii. Otázkou bylo, zda a do jaké míry může 

Cobbův úhel ovlivnit efektivitu terapie. Toto vyšetření je základním pilířem 

k diagnostice deformity skoliózy nejen u mladistvých, ale také se toto vyšetření týká 

dospělých jedinců. V konečném důsledku pak Cobbův úhel ovlivňuje způsob léčby, 

kterou pacient musí podstoupit podle všeobecně dostupných informací. 
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Jak již bylo zmíněno výše, na výzkumné otázky nelze spolehlivě kvůli malému 

počtu studií odpovědět. Velikost křivek, které autoři do svých studií zařazovali, byly 

různorodé. Kromě studie Zainy (2019), který se zabýval pouze terapií pacientů 

s křivkami vyššími než 40°, se autoři věnovali převážné křivkami v rozmezí 20-50°. 

Tedy je to takový rozsah, který je běžně stanoven pro indikaci korzetoterapie. Celkem 

pouze dvě studie detailně rozebírají výsledky se zřetelem na velikost Cobbova úhlu. 

Avšak zatímco Negrini (2014) udával ve své studii, že nejefektivnější byla terapie u 

křivek s velikostí 25-30° a s mírným závěsem pak křivka s úhlem 36-40°, se také již 

v roce 2009 ve své dřívější studii zmínil o studii, kde výsledky byly mírně rozdílné. Zde 

se ukázalo, že nejvyšší efektivnost terapie s ohledem na velikost Cobobbova úhlu byla 

pro křivky s velikostí 31-35° a 36-40°. Nejhorší výsledek ukázaly křivky mezi 25-30°. 

Z těchto dvou studií není možné odvodit závěr. Tyto i zbylé studie, které zahrnují 

docela různorodé spektrum velikosti křivek, vypovídají o skutečnosti, že Cobbův úhel 

efektivnost terapie ovlivňovat může, avšak neexistuje limitace na základě, které by bylo 

jasnédo jaké míry lze terapii konzervativní podstoupit a také kdy zvolit terapii 

operativní. Další Negriniho (2012) studie například ukazuje, že skolióza s úhlem vyšším 

než 30° může díky vyšší frekvenci cvičení a vícehodinové aplikaci korzetu mít lepší 

výsledky než skupina probandů s křivkami nižšími než 30°.  

Negrini (2011) také v jiné studii zaměřené na konzervativní léčbu skoliózy se 

zabýval korzetoterapií a cvičením u pacientů s křivkou dle Cobba mezi 45-60°. 

Výsledky překvapivě ukázaly, že i takto veliké křivky je možné léčit do jisté míry. 

Zlepšení se ukázalo u 71 % probandů, u jednoho probanda křivka progredovala a u 

zbytku probandů pak došlo ke stagnaci křivky. Bohužel tato studie byla hodnocena 

pouze z krátkodobého pohledu, v průběhu jednoho roku. 

Efektivita terapie v závislosti na dobu aplikace korzetu 

Korzetoterapie je pasivní léčbou pro pacienta a má za cíl podporu a korekci 

páteře. Přestože Ugwonali et al. (2004) ve své studii dokazují, že korzetoterapie 

neovlivňuje psychiku, pacienti korzet často nosit nechtějí. Snaží se ho odkládat 

kdykoliv mohou a pak záleží na rodičích, jak k nutnosti léčby přistoupí. V rámci tohoto 

tématu byla položená otázka, kolik hodin je nutno korzet na pacienta aplikovat při 

konzervativní léčbě, aby byl účinek pokud možno co nejefektivnější. 

Z devíti vyhledaných studií se v sedmi z nich objevil údaj o době aplikace korzetu 

během dne. Z tohoto počtu pak pouze tři studie dokázaly nějakým způsobem rozdílnou 
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dobu aplikace mezi sebou porovnat. Negrini (2014) měl pacienty dle časové náročnosti 

na aplikaci rozdělené na 3 skupiny: 23h/d, 19-21h/d a 16-18h/d. V této studii se ukázala 

nejúčinnější doba mezi 19-21h/d.  Další studie (Negrini, 2009) vyhodnocovala také tři 

různé kategorie časů. Stoprocentní účinnost zde prokázala skupina aplikující korzet po 

dobu 18 h/d. Rigo (2014) se také snažil vyhodnotit probandy ze své studie dle doby 

nošení korzetu. Ukázalo se, že skupina dodržující dobu mezi 20-23 h/d má vyšší 

úspěšnost léčby. Pouze z těchto 3 studií nelze udělat závěr. Nejenže je malý počet 

studií, ale opět je nutné přihlédnout k faktu, že skupiny byly různě veliké a také každý 

pacient měl předepsán jiný korzet a popřípadě prováděl i odlišnou pohybovou terapii. 

V nedávné době Karimi (2019) sepsal rešeršní práci, kdy porovnává studie 

obsahující pouze probandy léčené korzetem. Mimo jiné se zabýval dobou nošení 

korzetu pro vysokou míru efektivnosti léčby. Jeho výsledkem bylo, že u malých křivek 

(menší než 35°) nemá vliv, zda trvá aplikace korzetu část anebo celý den. 

 Efektivita terapie v závislosti na pohlaví pacientů s AIS 

 Skolióza je onemocnění, které je z hlediska incidence rozdílné v rámci pohlaví. 

Odborníci se převážně setkávají se skoliotickými pacienty ženského pohlaví. Suh 

(2011) se zabýval prevalencí tohoto onemocnění v Korei. Výskyt AIS byl 3,26 %, 

z toho větší incidence byla u dívek (4,65 %) neži u chlapců (1,97 %). Sochová (2002) 

také potvrzuje dvakrát vyšší výskyt u dívek než u chlapců.  

 Bohužel vyhodnocení efektivity terapie dle pohlaví nebylo udáno v žádné výše 

zmíněné studii a nelze na tuto otázku odpovědět. Jednoznačné pouze bylo, že ve 

studiích opět dominovaly dívky. Často byl počet chlapců ve studii nižší než 10 % anebo 

do studie byly zařazeny pouze dívky, jelikož výskyt AIS je u nich signifikantně vyšší. 

6.2 Validita výsledků 

Důležitý je zde celkový náhled na tuto práci. Celkem bylo pro zpracování této 

diplomové práce vyhledáno pouze devět studií, které splňovaly kritéria. Můžeme se 

domnívat, že tento počet článku není konečný, a že nebyly vyhledány všechny články 

ohledně korzetoterapie kombinované s pohybovou terapií. Prvním důvodem bylo 

nejspíše omezení z hlediska online databází, možnosti k přístupu studií, které by 

obsahovaly plný text, dále určité omezení z důvodu zadání klíčových slov. V neposlední 

řadě je tu také jazyková bariéra, kdy zahraniční studie musely splňovat podmínku 

anglického jazyka textu.  
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Na validitu této práce má rozhodně vliv také metoda zpracování diplomové 

rešeršní práce. Bohužel nebylo možné do práce zařadit pouze randomizované studie, a 

to pro jejich velmi nízký počet. To bych si dovolila určit jako hlavní problém vzhledem 

ke konečným počtům vyhledaných článků. Studií zabývající se pouze pohybovou terapií 

anebo pouze korzetoterapií je bezpočet. Avšak to se nedá říci o studiích 

s kombinovanou léčbou, tedy pohybová terapie a korzetoterapie. Vzhledem k odstranění 

studií zabývající se pouze pohybovou terapií anebo korzetoterapií. Za nedostatek 

nepovažuji pouze nízký počet studií o této možnosti terapie, ale také nízký počet 

probandů v jednotlivých skupinách. Nejvyšší počet probandů v jedné skupině ze studiií, 

které byly uvedeny v této práci, je 73. Ve většině případů je to pak počet kolem 50 

probandů. Vzhledem k takovému počtu nelze předpokládát vysokou míru validity. A tak 

nebyly do zpracování zařazeny pouze validní randomizované studie, ale také 

prospektivní či série kazuistik. 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech je často skloňován ve všech různých 

pádech pojem „Evidence-based medicine (EBM)“, tedy medicína založená na důkazech, 

je možné najít opravdu málo spolehlivých a vědecky významných studií na toto téma. 

EBM je tedy považována za trend klinické praxe, který udává způsob léčby u různých 

diagnóz a pacientů na základě vědeckých, medicínských poznatků, s přihlédnutím na 

pacientovy osobní, náboženské či sociální potřeby. Pro rozhodnutí o způsobu léčby by 

měl zdravotník brát v potaz základní tři pilíře a těmi jsou: vlastní klinická zkušenost, 

nejlepší vědecké poznatky v dané oblasti a potřeby samotného pacienta. Tato 

kombinace umožňuje kvalitní léčbu. Je zřejmé, že terapie vhodná například pro starého 

člověka nebude stejná jako u dětí, apod.  

V kontextu EMB jsou důkazy (studie) uspořádány do pyramidy, kdy směrem 

zespoda nahoru studie nabývají kvalitou a významností. Bohužel se současně snižují i 

počet a dostupnost takových studií. Studie typu meta-analýz a systematického review 

stojící na vrcholu analýzy dávají problematice co nejúplnější souhrn dostupných 

informací a hodnotí validitu výsledků. 

Autoři systematických přehledů často zmiňují nejasnosti ohledně vhodných 

parametrů pro hodnocení efektivity či metodiky, podle které by se měla pak efektivita 

hodnotit. Přesto se v Evropě všeobecně uznává, že korzetoterapie by měla v rámci 

konzervativní léčbě být zařazena (Rigo, 2012; Vlach, 1986). Série kazuistik ukazují, že 

vhodná aplikace korzetu, může skoliotickou křivku zmenšit. Několikaleté studie 
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vypovídají, že průměrné křivky se s odstupem několika let svojí velikostí přiliš od 

velikosti křivky, kdy začala léčba samotným korzetem, moc neliší (Weiss, 2008). 

6.3 Problematika diagnózy  

Přestože je skolióza velmi časté téma a také je považováná za jakousi uzavřenou 

kapitolu, její způsob léčby není prozatím potvrzen jednoznačně. Panuje zde veliká 

kontroverzita. Ve své podstatě kontroverzní už jsou otázky ohledně názorů na 

etiopatogenezi nebo podněty progrese. Pokud padne zmíňka například pouze ohledně 

dělení skoliózy, narazíme na spousty rozdílných informací. Zatímco Lomníček (1973) 

dělí deformitu dle známé a neznámé etiologie, Koudela (2003) upřednostňuje dělení 

skoliózy na idiopatickou, kongenitální, neuromuskulární, při neurofibromatóze, aj. 

Sosna (2001) pak využívá stejného dělení, ale ostatní nejmenované deformity vkládá do 

skupiny obecného názvu: sekundární skoliózy. Pokud jde o strukturu, takové dělení 

používá Kubát (1985): strukturální a nestrukturální. 

 Vzhledem k takovým rozporům pouze u etiologické otázky, není divu, že 

prozatím nejsou dány jasné postupy pro léčbu skoliózy. Samozřejmě ve většině 

literatury existuje všeobecný postup, jak se zachovat u různých křivek. Tedy do 10° by 

se měl pacient pouze pozorovat, pacienti s křivkami 10-20° by měli podstoupit 

fyzioterapeutická cvičení, pacienti s 20-40° křivkami by měli dostat předepsanou 

korzetoterapii. Pacienti, kterým křivky progredují nad 40° by měli podstoupit operaci. 

Avšak je na místě se zamyslet nad tím, zda není výhodnější zahájit pohybovou terapii i 

u pacientů s křivkou nižší než 10°, aby se zabránilo dálší progresi. Žádná studie se 

nezabývala křivkami nižšími pod 10°, avšak Weinstein (2013) a Wiemann (2014) 

potvrdili, že korzetoterapie u pacientů se skoliózou je účinnější než rutinní pozorování. 

Weinstein (2013) ve své studii udává, že korzetování může výrazně snížit progresi u 

skoliotických křivek. Wiemann (2014) potom potvrzuje vhodnost aplikace nočních 

korzetů pro zamezení progrese u křivek do velikosti 25°.  

 Naopak Weiss (2016) nedoporučuje křivky vyšší než 40-45° k operaci. Weiss 

udává v jeho meta-analýze, že operace jsou nyní zastaralé a nemají z dlouhodobého 

hlediska u této diagnózy dlouhodobý pozitivní účinek. U poloviny pacientů je nutno 

reoperace do dvou let od první operace. Negrini (2011) takový názor ve své studii 

potvrzuje, a udává možnost efektivně snížit takto závažné křivky i konzervativním 

přístupem. 
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 Efektivita korzetoterapie se nejvíce odvíjí od průběhu tohoto onemocnění. Stejně 

tak velmi široký výběr korzetů brání k přesnému zhodnocení efektivity korzetoterapie. 

Na léčbu korzetem stále existují pozitivní i negativní pohledy. Negativem může být 

považováno nekomfortní používání u rigidních korzetů či nepříliš estetický vzhled.  
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7 Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup 

k terapii skolióz s hlavním zřetelem na korzetoterapii. 

  V první části práce bylo cílem detailněji zpracovat problematiku skoliózy, 

přesněji adolescentní idiopatické skoliózy. Bylo zde cílem utvořit ucelený přehled 

týkající se této diagnózy. Pro pochopení tématu byla popsána základní anatomie 

osového orgánu, kineziologie a biomechanika páteře. Byla zde snaha vysvětlit pojem 

skolióza, její rozdělení, prevalenci, a také představit druhy skoliózy dle její etiologie.  

 V druhé části bylo cílem vytvořit rešerši s hlavním cílem zodpovědět výzkumné 

otázky ohledně míry efektivnosti konzervativní terapie. Otázky byly věnovány 

konzervativní léčbě adolescentní idiopatické skoliózy korzetoterapií spolu s pohybovou 

terapií. Důvodem k vybrání tohoto tématu bylo, že téměř všechny studie kombinující 

tyto dva prvky terapie se shodují, že efektivnost léčby AIS je vyšší než při využití pouze 

jedné složky, tedy pohybové aktivity či korzetoterapie. Bohužel z celkem vyhledaných 

pouhých devíti studií nebylo možné dospět k jednoznačnému závěru vzhledem 

k nedostatečnému počtu studií, které byly velmi různorodé nejen z hlediska metodiky, 

ale také kvůli roli korzetoterapie ve studii. I přes tento nedostatek lze poukázat na 

tendence v závěrech všech studií, že u probandů absolvující korzetoterapii spolu s 

aktivní pohybovou léčbou byl efekt terapie vyšší než u pacientů využívající samostatně 

korzetoterapii či pohybovou terapii. 

 Touto prací byl zdůrazněn nedostatečný počet validních studií, které by se 

zabývaly do podrobna touto problematikou a snažily se o optimální léčbu této diagnózy. 

Proto bych považovala za vhodné vytvoření nových studií, které by objektivně a 

rovnoměrně posuzovaly léčebný účinek korzetu a pohybové léčby v rámci jedné studie 

na pacientech obou pohlaví s různou velikostí křivek. V případě vytvoření více studií by 

bylo vhodné stanovit určitou metodiku tak, aby bylo možné výsledky mezi různými 

studiemi porovnat. 
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