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ABSTRAKT 
 

Název práce: Pohybová aktivita u osteoporotických zlomenin páteře  

 

Název práce v angličtině: Locomotoric activity in osteoporotic spinal fracture 

 

Cíle práce: Shrnout dostupné informace o pohybových aktivitách.Dále bylo předmětem 

průzkumu zhodnotit roli fyzické aktivity u osteoporózy.  

 

Metoda: Byla provedena studie, kde kromě vlastního sledování, byla použita i metoda 

hodnocení a měření rtg snímků u sledovaných osob. 

 

Výsledky: Při působení vybraných pohybových aktivit dochází ke stimulaci a aktivaci 

pohybového aparátu. Fyzické aktivity působí velmi kladně i na psychiku jedince. 

 

Klíčová slova: osteoporóza, kostní přestavba, fyzická aktivita, pohybové stereotypy, 

soběstačnost, celoživotní riziko, menopauza, nedostatek vitamínu D,konzervativní a 

operační léčba. 
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SEZNAM ZKRATEK 
aj.- a jiné 

atd.- a tak dále 

BMC ( bone mineral contents)- obsah minerálu v kosti 

BMD ( bone mineral density)- kostní minerální denzita 

BSU ( basic structural unit)- základní strukturální jednotka 

C1- altas,nosič, C2- axis, čepovec 

CCEP- cervikokapitální endoprotéza 

CMP- cévní mozková příhoda 

CO- okcipitální kost 

dg.- diagnóza 

DK- dolní končetina 

EKG- elektrokardiogram 

FSH- folikuly stimulující hormon 

HK- horní končetina 

HTR (hormon replacement therapy)- hormonální substituční terapie 

ICHS- ischemická choroba srdeční 

KK-kortikoidy 

l.dx.- pravá strana 

lig.-ligamentum, vaz 

l.sin.- levá strana 

LTV- léčebná tělesná výchova 

m.- musculus,sval, mm.- musculi, svaly  

NO-nynější onemocnění 

např.- například  

OA- osobní anamnéza 

OPL-LVS (optimity daily living)- léčebná výchova k soběstačnosti 

PB- podpažní berle 

PIR- postizometrická relaxace 

PRL- prolaktin 

QCT- kvantitativní výpočetní tomografie 

RHB- rehabilitace 

Rtg- rentgenový snímek 
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1 ÚVOD 

 
Motto: 

„Jestliže je vysoký krevní tlak nazýván tichým zabijákem, pak osteoporóza je tichým 

zlodějem.“ 

                        dr. Kaplan, 1983 

  

Tématem mé diplomové práce je osteoporóza.Takřka denně se ve svém zaměstnání 

setkávám s lidmi, kteří trpí osteoporózou. Překvapilo mě, jak vysoké procento lidí má 

osteoporózu nejen v České republice, ale i ve světě. Z tohoto důvodu mě zajímalo, co 

všechno můžeme udělat pro to, abychom se vyvarovali tomuto zákeřnému onemocnění.  

Osteoporóza, prořídnutí kostí se dnes považuje za „civilizační chorobu“s vysokým 

výskytem v průmyslově vyspělých zemích. Předpokládá se, že osteoporóza různého typu a 

stupně se vyskytuje zhruba u 16% našeho obyvatelstva. Výskyt osteoporózy a jejich 

komplikací má v těchto zemích vzestupný trend a v etiopatogenezi se uplatňují faktory 

jako při jiných „civilizačních chorobách“ například při ischemické chorobě srdeční, 

různých metabolických chorobách nebo rakovině. 

Osteoporóza se projevuje bolestmi v zádech nebo na jiných partiích těla, ale jen asi u 

poloviny nemocných je prvním projevem zlomenina, vzniká po malém násilí, které se 

objeví bez předchozího varování. Nejčastěji se zlomí obratlová těla v páteři, krček stehenní 

kosti nebo zápěstí. Jde tedy o chorobu, která výrazně zhoršuje kvalitu života postižených, 

navíc při komplikacích zlomenin může končit smrtelně.   

O osteoporózu je v posledních letech velký zájem. Zejména od začátku devadesátých let 

nastává exploze zájmu ze všech stran. Souvisí to s informovaností odborné a laické 

veřejnosti o klinických příznacích, včetně komplikací zlomenin, o diagnostických 

možnostech i o úspěších léčby a o perspektivách prevence. 
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 
Hlavním cílem diplomové  práce je srovnání konzervativní a operační léčby u 

osteoporotických zlomenin páteře a navrhnout  vhodnou  pohybovou aktivitu, která by byla 

metodicky úspěšná u těchto osob. 

Pro naplnění cíle jsem zvolila následující úkoly: 

1.zpracovat literární rešerši z uvedené literatury 

2.zpracovat kazuistiky 

3.sestavit cvičební program pro osoby po osteoporotické zlomenině páteře na základě 

vlastních zkušeností získaných v praxi.                                                                            

      

3 HYPOTÉZY 

 
1.Předpokládáme, že pravidelná pohybová aktivita přispěje k psychické odolnosti, ke 

zlepšení pohyblivosti a pohybových stereotypů a ke zlepšení tělesné zdatnosti a 

sebedůvěry. 

 2. Předpokládáme, že prováděné pohybové aktivity a zlepšení přístupu k pravidelnému 

pohybu povede k vyrovnané kostní přestavbě a ke snížení tělesné hmotnosti. 

Výzkum je charakterizován porovnáním a hodnocením rtg snímků u dvou souborů 

pacientů, kteří utrpěli osteoporotickou zlomeninu páteře, cílem je  porovnat výsledky léčby 

konzervativní a operační a vliv pohybových aktivit  v prevenci osteoporotických zlomenin.  
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4 TEORETICKÉ POZNATKY  
 
 
4.1 STRUČNÁ  ANATOMIE KOSTÍ, STRUKTURA A FUNKCE 
 

Skelet tvoří 15/20 % hmotnosti těla. Kost má trojí funkci. Slouží jako mechanická opora, je 

homeostatickým orgánem metabolismu minerálů, zejména kalcia, a je místem hemopoézy. 

Kost může plnit tyto životně důležité funkce proto, že je metabolicky velmi aktivní. 

V kosti probíhá celoživotně stálá přestavba remodelace, jež spočívá v osteoklastické 

resorbci a následné osteoblastické kostní tvorbě. Takto je zajišťována obnova kosti při 

zachování její anatomické a strukturální integrity. 

Kostní tkáň vzniká z mezodermu, a to jednak přímou přeměnou na kost (tak zvanou (dále 

tzv.) primární, desmální osifikace, zejména ploché kosti, např. lebeční ) a jednak přes 

chrupavčité stádium (tzv. sekundární, enchodrální osifikace, například (dále např.) 

rourovité kosti ). Při enchodrální osifikaci se kost vyvíjí z chrupavčitého základu, tak že 

chondroklasty chrupavku postupně odbourávají v tzv. osifikačních centrech a osteoblasty 

je nahrazují kostní tkání. Osifikace nastává nejdřív v diafýze, takže při narození je částečně 

osifikována. Postnatálně se enchodrální osifikační centra objevují v epifýzách a postupně 

se osifikuje celá kost. Mezi osifikující se epifýzou a diafýzou přetrvávají po určitou dobu 

neosifikované úseky, tzv. epifyzární  štěrbiny. Jejich vývojové stadium je ukazatelem 

kostního věku ( podle Blahoše 1996).                                          
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MAKROSKOPICKÁ SKLADBA 

  

Vnější část, to jest (dále tj.) kortikální (kompaktní ) kost tvoří zhruba 70% celkového 

skeletu. Vnitřní část, kost trámčitá, spongióza, představuje menší část hmotnosti skeletu, 

ale pro svou trámčitou strukturu má podstatně větší povrch, takže poměr plochy kosti 

trámčité k ploše kosti kortikální činí 80 : 20. Vzhledem ke své velké ploše je trabekulární 

kost metabolicky aktivnější. Proto také při převaze kostní resorbce se hlavně změny 

pozorují na trámčině. Obecně platí, že při vyrovnané remodelaci během jednoho roku 

resorbuje a znovu vytvoří asi 25% trabekulární kosti, ale jen asi 3% kosti kortikální. 

Převažuje- li v kosti kompakta, označuje se kost jako kompaktní (kortikální ). Je-li převaha 

spongiózy, označuje se kost trabekulární, trámčitá, spongiózní.  

Lopatky, pánevní kosti, obratle, patní kost a mandibula jsou převážně kosti trámčité. 

Zastoupení trabekulární kosti v obratlích činí 66- 90%, v krčku stehenní kosti 25% a 

v diafýze stehenní kosti 5%.  

Povrch kosti je kryt okosticí (periostem ), která je metabolicky aktivní. Do periostu se 

upínají šlachy. Pojivový endost ohraničuje kostní tkáň (kompaktu nebo spongiózu )  od 

dřeňové dutiny. Ve dřeňové dutině je kostní dřeň, která je v dětství červená, krvetvorná, 

s přibývajícím věkem postupně nahrazována žlutou, tukovou dření (podle Blahoše 1996). 
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MIKROSKOPICKÁ SKLADBA 
 
Periost je upevněn  k vlastní kosti tzv. Sharpeovými vlákny. Cévy a nervy procházejí do 

kosti Volkmannovými kanálky. Vlastní kost je směrem od povrchu ke dřeni složena 

z kompakty a ze spongiózy. Kompakta pod periostem je složena z několika vrstev zevních 

lamel spojených k sobě tmelem (amorfní, základní substancí ). Od zevních lamel směrem 

do nitra kosti jsou osteony neboli Haversovy systémy. Haverský systém reprezentuje 

základní strukturální stavební jednotku kortikální kosti (basic structural unit- dále BSU). 

Každý se skládá z koncentricky uspořádaných lamel s centrálním Haversovým kanálkem, 

kudy procházejí cévy a nervy. Jednotlivé osteony jsou vzájemně spojeny tmelem. Mezi 

Haversovými lamelami jsou malé dutinky, lakuny, pro osteocyty.  Zevní lamely i lamely 

v osteonech mají zkříženě uspořádána kolagenní vlákna (podle Blahoše 1996). 

 
 
KOSTNÍ BUŇKY 
 

Kostní buňky zajišťují metabolickou aktivitu kostí. Jsou to tzv. osteoblasty, které se 

nacházejí na povrchu dorůstající nebo remodelující se kosti, jsou i uvnitř relativně pasivní 

dospělé kosti. Zodpovídají za syntézu, ukládání a mineralizaci kostní matrix. V níž se samy 

usídlují a mění na osteocyty. Hlavní aktivitou osteoblastů je syntéza a sekrece kolagenu 

typu I.a řady dalších makromolekul. Další funkcí osteoblastů je mineralizace matrix. 

Osteoblasty regulují nepřímo i kostní resorbci- tvorbu a aktivitu osteoklastů. Osteoblasty 

vznikají z mezenchiálních buněk. 

Osteoklasty se nacházejí v místech, kde dochází k aktivní erozi kosti, a jsou umístěny 

v těsném kontaktu s kostním povrchem v tzv. resorbčních jamkách. Osteoklasty odpovídají 

za odbourávání kostní hmoty. Způsobují demineralizaci, mohou i fagocytovat kolagen a 

ostatní komponenty matrix.  

Osteocyty tvoří hlavní složku v dospělé kosti. Jsou rozptýleny v její matrix a navzájem 

propojeny řadou buněčných výběžků tak, že dohromady vytvářejí celulární síť. Vyvíjejí se 

z osteoblastů zachycených v kostní matrix. Průměrná délka života osteocytu se odhaduje 

na 25 let. 
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4.2  ANATOMIE PÁTEŘE 
        

Páteř je osovou kostrou skeletu, která je za embryonálního vývoje vytvořena ze somitů, a 

to částmi přiléhajícími k chorda dorsalis- sklerotomy. Ty obemykají chordu a medulární 

trubici a diferencují se v jednotlivé obratle a meziobratlové ploténky. Lidská páteř se 

obvykle skládá ze 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kosti křížové, srostlé 

původně z 5 segmentů a kostrče, která je rovněž původně srostlá ze 4-5 segmentů.  Každý 

obratel se skládá ze 3 hlavních částí, které mají odlišný mechanický a funkční význam: 

tělo, oblouk a výběžky. Jedinou výjimkou je první krční obratel - atlas, jehož tělo srůstá 

s tělem epistrofeu a tvoří dens (podle Čiháka 1987). 

Až na uvedenou výjimku se každý obratel skládá z těla, oblouku a výběžků. Obratlové tělo 

je uložené vpředu a je částí páteře namáhanou na tlak, čemuž odpovídá i jeho struktura. 

Kraniálně i kaudálně končí v plošném obrazu téměř rovnou plochou, v trojrozměrném 

pohledu jsou krycí plochy konkávní. Tělo obratle je typická krátká kost, která je vyplněna 

spongiózou s červenou kostní dření. Obratlový oblouk má funkci ochrannou a je zezadu 

připojen k obratlovému tělu. Je tvořen částí přiléhající k tělu - pediklem, a částí dorzální 

obemykající míchu - laminou. Jako celek tvoří otvor v obratli, foramen vertebrale. 

Spojením všech obratlů vzniká páteřní kanál. Na obou stranách obratle, těsně při těle, je 

patrný zářez do oblouku kraniálně i kaudálně, insisura vertebralis superior et inferior. 

Spojením okolních obratlů vznikají foramina intervertebralia - prostory, kudy procházejí 

nervové kořeny. Výběžky obratle  jsou připojeny k oblouku a zajišťují pohyb obratle. 

Spinózní výběžky (processus spinales) jsou umístěny dorzálně, transverzální výběžky 

(processus transversi resp. costarii) jsou laterálně před kloubními výběžky. Kloubní 

výběžky (processus articulares)  jsou připojeny k oblouku mezi pediklem a laminou (podle  

Čiháka 1987 ). 
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Obr.1 Páteř- 7 krčních obratlů, 12 hrudních obratlů, 5 bederních, kost křížová 

 

 
 
Obr.2 Nativní rtg snímek bederní páteř 
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4.2.1 OKCIPITÁLNÍ KOST 

 

Squama occipitalis  neboli šupina kosti týlní  je složena ze dvou částí, chondrogenní kolem 

foramen magnum a desmogenní vybíhající dorzálně a vzhůru mezi obě kosti temenní. Na 

zevní straně okcipitální kosti  je nepárový hrbol, protuberantia occipitalis externa, na který 

navazují nízké kostěné lišty. Linea nuchae suprema, nejvyšší z lišt, slouží pro úpon šíjové 

facie. Linea nuchae superior se nachází pod předchozí a je místem úponu trapézového 

svalu. Nejkaudálnější, linea nuchae inferior,  je místo úponu vazivových sept mezi 

vrstvami šíjových svalů. Plocha kosti mezi linea nuchae superior a foramen magnum je 

místem úponu svalů, ve střední čáře bývá hrana, crista occipitalis externa, pro úpon lig. 

nuchae ( Čiháka 1987).  

 

 

4.2.2 ATLAS 
Atlas (nosič), první krční obratel, má jedinečný tvar. Jako jediný nemá tělo. Atlas se skládá 

z předního oblouku (arcus anterior), zadního oblouku (arcus posterior) a laterálních mas 

(massae laterales), které oba oblouky spojují. Na předním oblouku je uprostřed drobný 

výběžek, tuberculum anterius, ve středu zadního oblouku tuberculum posterius. Příčné 

výběžky nesou foramina transversaria  a vybíhají zevně z laterálních mas. Na horní straně 

laterálních mas se nacházejí facies articulares superiores, pro skloubení k týlní kostí. Mají 

ledvinovitý tvar nebo tvar chodidla a svým zakřivením odpovídají ploše elipsoidního 

kloubu společného pro obě strany. Facies articulares inferiores pro skloubení s C2 jsou 

velké a téměř kruhové, umístěné na spodní straně laterálních mas.  Fovea dentis, plochá 

kloubní jamka uprostřed vnitřní plochy předního oblouku, slouží pro spojení se zubem C2. 

Sulcus a. vertebralis je uložen na horní ploše arcus posterior z obou stran (Čiháka 1987). 

 

 

4.2.3 AXIS 

 
Axis (čepovec), druhý krční obratel je větší než C3, ale má již tvar typického krčního 

obratle. Z těla obratle vyčnívá kraniálně vřetenovitý výběžek, dnes axis (zub), který je 

vlastně původním tělem C1. Na přední straně dentu je kloubní ploška, facies articularis 

anterior, pro skloubení s fovea dentis atlasu. Na zadní straně dentu je rovněž kloubní 
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ploška, facies articularis posterior, kde se opírá lig. transversum atlantis. Horní kloubní 

výběžky C2 (processus articulares superiores) jsou  nízké, kraniálně mírně konvexní a 

laterálně se svažující. Dolní kloubní výběžky (processus articulares inferiores) mají již tvar 

typický pro ostatní krční obratle (Čiháka 1987).   

 

 

4.2.4 STŘEDNÍ A DOLNÍ KRČNÍ OBRATLE (C3-C7) 
 

Krční obratle mají ve srovnání s hrudními a bederními nízká těla, kraniokaudálně jsou 

prohnutá, širší v transverzálním rozměru a kratší předozadně. Krycí plochy těl mají oválný 

až ledvinovitý tvar a jsou zakřivené podobně jako plochy sedlového kloubu. Uncus 

corporis je sagitální vyvýšená hrana na pravém a levém okraji horní krycí plochy těla 

obratle. Foramen vertebrale krčních obratlů je trojhranné. Trnové výběžky jsou krátké a na 

konci rozdvojené, kromě C1, kde trnový výběžek není a mimo C7, tzv. vertebra 

prominens, který má vyčnívající a dobře hmatný paličkovitě zakončený trnový výběžek. 

Příčné výběžky končí ve dvou hrbolcích. Tuberculum anterius je zakončení přední části 

příčného výběžku, které představuje zakrnělé žebro, tuberculum posterius je zakončení 

původního příčného výběžku. Sulcus nervi spinalis probíhá mezi oběma hrbolky, vede 

z foramen intervertebrale, kudy vystupuje míšní nerv. Tuberculum caroticum je nápadně 

větší tuberculum anterius C6. Foramen processus transversi je otvor mezi oběma 

původními složkami příčného výběžku. Těmito otvory v rozsahu C7 až C1 probíhá a. 

vertebralis, provázená stejnojmennou žílou. 

Processus articulares mají v této lokalizaci kloubní plošky zakřivené, sklopené dozadu 

a kaudálně. Plochy obou stran jsou zpravidla součástí společné rotační plochy, jejíž osa je 

u C3 a C4 vzadu v oblasti hrotu trnového výběžku, u C5-C7 vpředu, v oblasti těla obratle. 

Nejmenší obratel je C3, velikosti pak kaudálně přibývá (podle Čiháka 1987). 
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4.2.5 HRUDNÍ A BEDERNÍ OBRATLE 
 

Obratlová těla v thoracolumbální  oblasti se směrem kaudálním zvetšují, v oblasti hrudní 

jsou větší v předozadním rozměru, bederní jsou větší v příčném rozměru. Foramen 

vertebrale je v hrudní oblasti oválný, v bederní má tvar trojúhelníkovitý až srdcovitý. 

Každý obratel thoracolumbální oblasti obsahuje 2 horní a 2 dolní kloubní výběžky,  jejichž  

sklon a směr jsou závislé na úrovni, ve které se nacházejí. Kloubní štěrbiny jsou v hrudní 

oblasti orientované  ve frontální rovině, v lumbální oblasti spíše v rovině sagitální. Na 

horních kloubních výběžcích bederní oblasti lze ještě rozeznat drobné prominence, 

procesus mammilaris et accesorius, kam se upínají paravertebrální svaly . Obratel Th12 

považujeme za přechodný, jeho horní kloubní výběžky se podobají hrudní oblasti, dolní 

kloubní výběžky mají charakter bederní. Příčné výběžky jsou párové, odstupují od oblouku 

zevně a slouží k úponu svalů. V hrudní oblasti se nazývají processus transversi, jsou 

silnější, nesou kloubní plošku pro spojení s žebrem a směřují směrem dorzolaterálním ve 

vyšších segmentech i kraniálně. V bederní oblasti jsou příčné výběžky tenké směřují přímo 

laterálně a jsou delší.  Výběžek trnový je nepárový, odstupuje dozadu a rovněž slouží 

k úponu svalů a vazů. Jeho tvar a sklon je v různých úrovních rozdílný. V hrudní oblasti 

směřují spinózní výběžky kaudálně, jsou poměrně gracilní, při bázi se rozšiřují a poměrně 

plynule přecházejí do oblouku. V bederní oblasti jsou spinózní výběžky mohutnější, 

směřují dorzálně a jsou ostře hraničené od oblouku ( podle Čiháka 1987).   

 

 

 

4.2.6 LIGAMENTÓZNÍ SPOJENÍ 
 

Kraniovertebrální spojení se skládá ze tří základních kloubů. Articulatio atlantooccipitalis  

spojuje kost týlní a atlas. Je to párové skloubení, kdy klouby obou stran jsou součástí 

jediné rotační plochy podobné rotačnímu elipsoidu.Articulatio atlantoaxialis mediana je 

skloubení mezi dentem a předním obloukem atlasu. Lig. transversum atlantis je rozepjaté 

mezi laterálními masami atlasu. Vaz drží dens zezadu u zadní plochy předního oblouku 

atlasu. V místě styku s dentem je zpevněno chrupavkou a někdy tvoří i skutečný kloub 

s kloubním pouzdrem. Ligamentum cruciforme je souborný název pro lig. transversum 

atlantis doplněné o podélné snopce z těla C2 k okraji foramen magnum. Ligamenta alaria 
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jdou z boků zubu šikmo vzhůru k bokům kondylů týlní kosti a foramen magnum. Lig. 

apicis dentis je považováno za zbytek chorda dorzalis a jde od vrcholu zubu směrem 

kraniálním k přednímu okraji foramen magnum. Membrana atlantooccipitalis anterior je 

rozepjata vpředu mezi atlasem a bazí dentu, její obdoba je i mezi atlasem a epistropheem. 

Membrana tectoria kryje zezadu v páteřním kanálu dens a lig. cruciforme, dále pokračuje 

v lig. longitudinale posterius. Membrána atlantooccipitalis posterior spojuje zadní oblouk 

atlasu a zadní okraj foramen magnum.Articulatio atlantoaxialis lateralis je párový kloub, 

který spojuje kloubní výběžky atlasu a epistropheu  (podle Čiháka 1987). 

Ligametózní aparát představuje vedle obratlového těla hlavní strukturu určující stabilitu 

páteře. Rozhodující je potom jeho uspořádání v sagitální rovině. Přední podélný vaz (lig. 

longitudinale anterius) se táhne od baze lební po předních plochách těl obratlů před sakrum 

a vytrácí se v oblasti kostrče, kde přechází v lig. sacrococcygeum anterius. Kaudálním 

směrem přibírá na šířce i na mohutnosti, nejsilnější je v oblasti lumbální páteře a 

lumbosakrálního přechodu. Vaz je k obratlovým tělům připojen při horním a dolním okraji 

těla. Naopak ve střední části, vzhledem k jejímu konkávnímu tvaru, je mírně oddálen. 

Tento prostor je vyplněn na tuk bohatým vazivem, s meziobratlovými ploténkami je spojen 

řídkým vazivem.  Intervertebrální prostor je vyplněn ve všech mobilních segmentech 

páteře intervertebrálním diskem (mimo CO-C1-C2), který se skládá z vazivového prstence 

anulus fibrosus a gelatinózního jádra nucleus pulposus. Zadní podélný vaz (lig. 

longitudinale posterius) leží na zadní stěně obratlových těl a na rozdíl od předního 

podélného vazu má tvar spíše trapezoidní rozšiřující se v oblasti intervertebrálního disku. 

Intervertebrální klouby a jejich pouzdra jsou dalšími významnými stabilizátory páteře. 

Jsou to ploché synoviální klouby s  kloubní štěrbinou rozdílně orientovanou podle úrovně 

páteře. Jejich poranění nebo operační porušení výrazně oslabuje stabilitu mobilního 

segmentu. Mezi oblouky je rozprostřen žlutý vaz (lig. flavum), insterspinózní prostor je 

vyplněn stejnojmenným vazem (lig. interspinale), který přechází  plynule v oblasti hrotů 

spinózních výběžků v lig. supraspinale . Oba vazy jsou velmi významnými stabilizátory  

páteře a jejich porušení výrazně zvyšuje patologickou pohyblivost mobilního segmentu 

(podle Čiháka 1987).  
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4.2.7 SVALY A FASCIE 
 

Svalstvo krku je tvořeno skupinami svalů různého původu a inervace: m. platisma, m. 

sternocleidomastoideus, mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei, mm. scaleni, hluboké svaly 

krční. M. plastisma je tenký, plochý sval v podkoží krku. Leží na povrchové fascii krku a 

sahá od klíční kosti a m. deltoideus k dolní čelisti. Sval ovládá napětí kůže krku. M. 

sternocleidomastoideus je silný nápadný sval na laterální straně krku. Začíná na 

manubrium sterni a sternálním konci klíční kosti a upíná se na processus mastoideus a 

zevní okraj linea nuchae superior.  Při oboustranné kontrakci zadní snopce zdvíhají hlavu, 

přední snopce hlavu sklánějí. Při jednostranné kontrakci sval naklání hlavu na stranu akce 

a otáčí obličej na stranu druhou. Mm. suprahyoidei jsou rozepjaté mezi lebkou a jazylkou, 

zahrnují: m. mylohyoideus, m. digastricus, m. stylohyoideus a m. geniohyoideus. První dva 

svaly provádějí depresi mandibuly při fixované jazylce a zdvihají jazylku při fixované 

mandibule. Druhé dva fixují jazylku. Mm. infrahyoidei jsou čtyři a názvy mají podle svých 

začátků: m. sterohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus.  

Všechny infrahyoidní svaly fixují jazylku a táhnou ji kaudálně, při pohybu stabilizují tvar 

krku a polohu jeho útvarů. Mm. scaleni jsou tři: m. scalenus anterior, m. scalenus medius a 

m. scalenus posterior. Začínají na příčných výběžcích krčních obratlů, jdou šikmo 

laterokaudálně a upínají se na 1. a 2. žebro. Při jednostranné kontrakci uklánějí páteř na 

svojí stranu a otáčejí ji na stranu druhou. Při oboustranné kontrakci předklánějí krční páteř 

a při její fixaci zdvihají 1. a 2. žebro (podle Čiháka 1987, Caroleho 1990).  

Hluboké svaly krční tvoří m. longus capitis jde před kraniální polovinou m. longus colli od 

příčných výběžků C3-C6 k bazi lební,  jeho funkcí je předklánění hlavy. M. longus colli je 

umístěn před celou krční páteří od Th3 až po tuberculum anterius atlantis.  Část snopců jde 

podélně kolem těl obratlů a část šikmo, v kaudální části kraniolaterálně z těl na příčné 

výběžky, v kraniální části opačně. Funkcí svalu je předklon hlavy při oboustranné 

kontrakci a úklon hlavy při jednostranné kontrakci. Mm. Intertransversarii anteriores 

cervicis spojují přední hrbolky příčných výběžků krčních obratlů a balancují pohyby ve 

smyslu úklonů mezi sousedními obratli.  M. rectus capitis anterior jde od příčného výběžku 

atlasu k bazi lební před foramen magnum a jeho funkce je obdobná jako u m. longus colli. 

M. rectus capitis lateralis začíná laterálně vedle předchozího a jde přímo kraniálně k bazi 

lební, uklání hlavu laterálně.  Z dorzální strany horní krční páteře navazují na nejhlubší 

vrstvu zádových svalů tzv. hluboké svaly šíjové neboli subokcipitální svaly. M. rectus 
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capitis posterior major začíná na trnovém výběžku C2 a upíná se na střed linea nuchae 

inferior. M. rectus capitis posterior minor začíná na tuberculum posterius atlantis  a úpíná 

se na vnitřní třetinu linea nuchae inferior. M. obliquus capitis posterior začíná na příčném 

výběžku atlasu a upíná se na okcipitální kost dorzálně od m. rectus capitis posterior major. 

M. obliquus capitis  inferior začíná spinózním výběžku C2 a upíná se na příčný výběžek 

atlasu. Funkcí  všech svalů je účast na vzájemných balančních pohybech hlavy, C1 a C2 

(podle Čiháka 1987,Caroleho 1990).  

Fascie krční , fascia cervicalis, se skládá ze tří listů:  lamina superficialis,  lamina 

praetrachealis a lamina praevertebralis.  Lamina superficialis, povrchový list, pokrývá 

povrch krčního svalstva  a je rozepjata mezi okrajem mandibuly, zevního zvukovodu, 

processus mastoideus a linea nuchae suprema kraniálně a přední plochou manubria sterni, 

klavikuly a akromia distálně. M. sternocleidomastoideus a m. trapezius jsou do ni zavzaty. 

V rozsahu trapézového svalu se jmenuje fascia nuchae. Kaudálně přechází v povrchovou 

fascii hrudní a fascii deltového svalu. Uprostřed srůstá s jazylkou, čímž je rozdělena na 

pars supra a infrahyoidea. Střední část krční fascie, lamina praetrachealis (fascia colli 

media), je opět rozdělena průběhem jazylky na část suprahyoidní a infrahyoidní. Lamina 

praevertebralis je rozložena přes hluboké svaly krční, uložené před páteří. Laterálně 

pokračuje na mm. scaleni, m. levator scapulae a dosahuje až na hluboké svaly šíjové. Mezi 

zadní plochou krčních orgánů a prevertebrální fascií je prostor  retropharyngeální a 

retrooesophageální (podle Čiháka 1987, Caroleho 1990). 

Zádové svaly jsou rozděleny na 4 základní vrstvy. Povrchová a druhá vrstva zahrnují svaly 

končetinového původu (spinohumerální) jdoucí od páteře na humerus nebo na lopatku. 

V povrchové vrstvě jsou m. trapezius a m. latissimus dorsi, ve druhé vrstvě potom mm. 

rhomboidei a m. levator scapulae. Třetí vrstva obsahuje svaly spinokostální  jdoucí od 

páteře k žebrům a jsou to m. serratus posterior superior a m. serratus posterior inferior. 

Čtvrtá hluboká vrstva je tvořena složitým komplexem vlastního zádového svalstva, 

kterému se budu věnovat hlouběji. Tyto svaly se označují jako svaly autochtonní a jsou 

připojeny zezadu k celé páteři od záhlaví až k sakru. Jejich oboustranná kontrakce 

vzpřimuje trup, proto jsou v komplexu označovány jako m. erector trunci. V této hluboké 

svalové vrstvě lze rozlišit 4 systémy, z nichž každý má jiný průběh snopců a tudíž jinou 

funkci. Nejpovrchněji leží systém spinotransverzální, jeho snopce probíhají od trnových 

výběžků nahoru k příčným výběžkům kraniálnějších obratlů a vytvářejí 3 svalové celky: 

m. splenius, m. longissimus, m. iliocostalis. Při oboustranné kontrakci tohoto systému 

dochází k vzpřímení páteře a zaklánění hlavy, při jednostranné kontrakci k úklonu a rotaci 
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páteře na stranu kontrakce.  Druhá vrstva je tvořena  systémem spinospinálním, jehož 

snopce spojují obratlové trny mediálně od m. longissimus a  přeskakují jeden až dva trny. 

Nejlépe jsou vytvořeny právě v hrudní a bederní oblasti a při jejich kontrakci dochází 

k vzpřimování páteře. Další systém, transverzospinální, má snopce probíhající 

v obráceném směru  než systém spinotransverzální, tj. od příčných výběžků nahoru 

k spinózním výběžkům kraniálnějších obratlů. Komplex tohoto systému je označován jako 

m. transversospinalis. Při oboustrannné kontrakci dochází opět ke vzpřimování trupu, při 

kontrakci jednostranné páteř uklání na stranu kontrakce, ale rotuje ji na stranu opačnou.   

Nejhlubší vrstva hlubokého systému zádových svalů je složena z krátkých hřbetních svalů 

mezi sousedními obratli. Mm. interspinales se nacházejí mezi obratlovými trny a pomáhají 

při záklonu, mm. intertransversarii mezi příčnými výběžky a pomáhají při úklonu páteře. 

Obojí jsou vyvinuty pouze v krční oblasti páteře.  

Povrchová zádová fascie je ve většině svého rozsahu totožná s fasciemi zádových svalů. Je 

tvořena dvěma listy, mezi nimiž je v bederní krajině uloženo hluboké svalstvo zádové. 

Povrchový list je současně aponeurotickým začátkem m. latissimus dorsi od trnů bederních 

obratlů, dorzální plochy kosti křížové a od zadní části hřebene kyčelní kosti. Hluboký list   

je tuhá aponeurotická blána, která je uložena frontálně před hlubokým systémem  

zádového svalstva a před m. quadratus lumborum. Hluboký list je připojen k  posledním 

žebrům, na processus costarii bederních obratlů a na zadní okraj crista iliaca. Laterálně na 

zevním okraji hlubokého svalstva zádového se povrchová a hluboká fascie spojují a na 

tomto spojení začíná m. transversus abdominis (podle Čiháka 1987,Caroleho 1990 ).  
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4.3 KOSTNÍ PŘESTAVBA 
 
 
Procesy kostní novotvorby a resorbce jsou neomezené a nepřerušené. Kostní novotvorba 

mění tvar kosti za růstu u dětí a v dospívání. Vyrovnaná kostní přestavba trvající celý život 

je řízena velmi složitými procesy (mnohé dosud neznáme). Souhra tvořivé činnosti 

osteoblastů a odbourávající činností osteoklastů závisí také na dědičných faktorech, i když 

cesta jejich přenosu také není přesně známa. V kostní přestavbě pak dochází převážně 

k porušení látkové výměny kostní bílkoviny kolagenu, druhotně je pak narušena látková 

výměna vápníku. Na látkové výměně kostí se podílejí také hormony. Je to parathormon 

produkovaný příštítnými tělísky, kalcitonin ze štítné žlázy, pohlavní hormony, zejména 

z vaječníků. Významný úkol má i vitamín D, který je schopen zabránit i vyléčit křivici. 

Dalšími mechanismy kostní látkové výměny je mechanická zátěž, pohybová činnost a 

výživa ( podle Javůrka 1998 , Blahoše 1996).     
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4.4 ZÁKLAD METABOLISMU VÁPNÍKU 
 
       
Vápník je v organismu přítomen ve všech tkáních a buňkách. Jeho přítomnost v buňce je 

nezbytná pro všechny buněčné funkce. Vápník se vstřebává z potravy ve dvanáctníku a 

v tenkém střevě ( vstřebává se asi jen polovina přijatého vápníku ). Více se vápník 

vstřebává u mladších než u starších lidí. Vstřebaný vápník pak postupuje do tkání, zejména 

do kostí. V kostech a zubech je vápník ve sloučenině, jež podmiňuje jejich pevnost. Lidské 

tělo obsahuje asi 1 kg vápníku ( u 70 kg muže). V lidském těle jsou největší zásobárnou 

vápníku právě kosti. 

 Metabolismus vápníku i kosti je mimo jiné řízen především třemi hormony, a to tzv. 

parathormonem, kalcitoninem a vitamínem D, jehož aktivní forma má charakter hormonu. 

Další hormony, které ovlivňují kost jsou pohlavní hormony (podle Blahoše 

1996,Dambachera a Schachta 1996 ). 

                                                

 

Tab.1 Optimální příjem vápníku pro jednotlivé věkové kategorie. 

 
               
Kategorie  Optimální  denní  příjem 

            vápníku  (mg) 
 

Děti              0 – 6 měsíců  
                     6 měsíců – 1 rok 
                     1 – 5 let 
                     6 – 10 let 
              

                 400 
                 600 
                 800 
             800 – 1200 

Dospívající  11 – 24 let             1200 – 1500 
Muži            25 – 65 let 
                    nad  65 let 

                 1000 
                 1500 

Ženy            25 let – menopauza ( HRT po 
                    po menopauze) 
                    po menopauze bez HRT a starší  65let 
                    těhotné a kojící 

                 1000 
 
                 1500 
          1200 - 1500       
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4.5 CO JE TO OSTEOPORÓZA ?          
 
Osteoporóza je onemocnění, které je charakterizováno prořídnutím kostní tkáně, při kterém 

dochází k zvýšenému úbytku všech složek kosti, tedy jak bílkovinnové kostry kosti, která 

je tvořena hlavně bílkovinou kolagenem, tak minerálů, které se usazují v této bílkovinné 

sítí, tj. vápníku, fosforu a dalších.Název osteoporóza, vznikl z latinského základu: slůvko 

os znamená kost a výraz poróza překládáme jako prořídnutí. 

Souhrnná definice osteoporózy uvádí, že jde o úbytek kostní tkáně na jednotku objemu 

kosti a přitom ubývá kostní masy stejnoměrně, nedochází ke změnám poměru bílkovin a 

minerálů, ani ke změnám složení těchto látek. Uvedené osteoporotické změny jsou výrazně 

spjaty se změnami funkcí kosti, a to hlavně se změnami funkce mechanické, která 

představuje oporu organismu. Takový mechanický nedostatek je spojen se značným 

nebezpečím zlomenin, které se mohou nečekaně objevit i při relativně malém zatížení,           

(podle Javůrka 1998). 

Osteoporóza je Světovou zdravotnickou organizací WHO definována jako: progredující 

systémové onemocnění skeletu charakterizované stupněm úbytku kostní hmoty a porucha 

mikroarchitektury kostní tkáně v důsledku toho zvýšenou náchylností ke zlomeninám, 

(podle Štěpána 1997). 

Kvantitativním kritériem stupně úbytku kostní hmoty je obsah kostního materiálu (BMD- 

bone mineral density). Za prvé normální nález- úbytek kostního minerálu až o 1 

směrodatnou úchylku pod průměrnou hodnotu zjišťovanou u zdravých mladých dospělých 

žen (označuje se jako T- skóre ) je zcela v mezích normy. Zjišťuje se u 35% žen před 

menopauzou. Za druhé osteopenie- úbytek kostního minerálu o 1- 2,5 T- skóre je 

normálním nálezem u 15% zcela zdravých žen před menopauzou. Je projevem genetických 

faktorů a v menší míře i vlivů výživy a fyzické aktivity na utváření kostní hmoty 

v dospívání. Při zrychleném úbytku kostní hmoty po menopauze však jsou tyto ženy  

vystaveny většímu riziku osteoporózy než ženy, které vstupují s průměrnou nebo 

nadprůměrnou kostní hmotou. Za třetí osteoporóza- úbytek kostního minerálu je větší než 

o 2,5 T- skóre. Osteoporóza je považována za nemoc. A za čtvrté těžká osteoporóza- 

úbytek kostního minerálu větší než o 2,5 T- skóre u osob již s prodělanou osteoporotickou 

zlomeninou (podle Štěpána 1997). 
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4.5.1 DRUHY A TYPY OSTEOPORÓZY 
 
Klinické dělení osteoporózy je za prvé primární –idiopatická, postmenopauzální(I.typ), 

hypogonadální,  senilní (II. typ ) a za druhé sekundární-metabolická, medikamentózní, 

onkologická, immunogenní, z inaktivity, hereditární, osteopatie.Podle příčiny, která 

prořídnutí kostí vyvolává, lze hovořit o osteoporóze primární a sekundární. 

 

DRUHY OSTEOPORÓZY 

Druhy osteoporózy- existují různé druhy osteoporózy, které mají rozličnou příčinu, 

průběh, léčbu a prevenci 

1.primární osteoporóza je způsobena:  

a)sníženou výstavbou kostní tkáně: 

může být snížená tvorba základní sítě bílkovin (kolagenu ) nebo snížené ukládání minerálů 

(vápníku ) nebo se oba procesy mohou kombinovat 

b)zvýšeným odbouráváním kostní tkáně: 

dochází odbouráváním bílkovin a minerálů 

c)procesy obou ztrát probíhající současně 

2.Sekundární osteoporóza je způsobena: 

a)sníženým přívodem vápníku nebo kolagenu 

b)poruchou tvorby kostní bílkoviny a minerálů 

c)zvýšeným vyplavováním minerálů z kosti 

d)zvýšeným vylučováním vápníku z organismu (podle Javůrka 1998, Štěpána 1997, 

Kučery a Dylevského 1997).    

                                                       

TYPY OSTEOPORÓZY 

Idiopatická osteoporóza (osteoporóza v těhotenství )- již v roce 1948 byly popsány 4 

případy žen , u nichž se rozvinula osteoporóza v průběhu těhotenství. O několik let později 

byla navržena nová klinická jednotka, syndrom post- těhotenské osteoporózy. 

Prominentním příznakem bývá bolest v zádech, lokalizována do oblasti dolní hrudní nebo 

bederní páteře. U 41% žen se příznaky objevily v prvním trimestru těhotenství, u 56% po 

porodu, u 70% při prvním těhotenství. Obvykle jsou podávány přípravky ověřené při 

jiných typech osteoporózy: kalcium, testosteron a estrogen, často spolu s vitamínem D. 

Postižené ženy by neměly kojit, při opakovaném těhotenství by měly být soustavně 

sledovány (podle Khovidhunkita 1999).  
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Postmenopauzální (u žen) a hypogonadální (u mužů) osteoporóza souvisí s poklesem 

tvorby pohlavních orgánů, postihuje ženy a muže mezi 50 až 70 lety věku, zvyšuje se počet 

odbourávajících buněk ( osteoklastů ), snižuje se kostní hustota a ztrácí kostní hmota. 

Senilní osteoporóza je závislá také na věku a postihuje ženy a muže nad 70 let věku, 

úbytek kostní hmoty je menší, snižuje se tvorba kostní tkáně, vstřebává se méně           

vápníku ze střeva (podle Javůrka 1998, Štěpána 1997).  

 

 

 

                       

 
 

Obr.3 Zdravá a osteoporotická kost 
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4.5.2 VZNIK OSTEOPORÓZY 
 
 
Vznik osteoporózy, mohou vyvolat různé faktory, a to v různé míře. Faktory ovlivňující 

osteoporózu můžeme rozdělit na faktory vnitřní (neovlivnitelné) a na faktory zevní 

(ovlivnitelné). Faktory vnitřní- genetické, věkové, pohlavní, etnický původ a faktory 

vnější- tělesná aktivita, výživa, vitamín D, některé choroby, toxické vlivy, některé léky, 

civilizační faktory- stres atd. 

 

1.VĚK 

Ovlivnění výskytu osteoporózy je do jisté míry fysiologické a výskyt tohoto onemocnění 

zejména po 50. roce věku tuto skutečnost potvrzuje. 

 

2.POHLAVÍ 

Ženy onemocní osteoporózou asi třikrát častěji než muži. Souvisí to s životním cyklem 

žen, kdy po skončení menstruačního cyklu v tzv. menopauze (po klimakteriu ), dochází ke 

zvýšeným ztrátám kostní masy, prořídnutí kostní tkáně a změnám kostní látkové výměny 

jako následku poklesu tvorby ženských pohlavních orgánů. 

 

3.VÝŽIVA    

Nedostatečná výživa a její nedostatečné složení jsou významnými činiteli při vzniku tohoto 

onemocnění. Vedle hladovění je to nedostatečný přívod bílkovin, vápníku, chronický 

nedostatek vitamínů D, K, A, komplexu vitamínu B, fluoridů, boru, hořčíku a tak dále 

(dále atd.) Naopak osteoporóza může vzniknout u lidí s nadměrným přívodem bílkovin, 

cukrů a tuků, fosforu a sodíku (kuchyňská sůl ). 

 

4.GENETICKÉ FAKTORY 

Vyšší výskyt osteoporózy je u lidí bílé rasy a žluté rasy než u černochů. Také se dědí 

některé vrozené poruchy a onemocnění, jejichž projevem je i osteoporóza. 

 

5.NEDOSTATEK POHYBU 

Nedostatečný pohybový režim značně škodí kostní tkáni  a značně tlumí schopnost její 

výstavby. Ke ztrátě kostní tkáně dochází u nemocných upoutaných dlouhodobě na lůžko. 

Po 40 dnech pohybového klidu dochází již ke ztrátě kostní tkáně kolem 50% , nejvyšší 
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bývá asi v 10. až 15. týdnu znehybnění. Snižuje se výstavba kosti, dochází k úbytku 

minerálů (vápníku ), převažuje kostní odbourávání a mění se i hormonální vlivy. 

 

6.ŽIVOTNÍ STYL 

Civilizační nedostatky vedou ke vzniku osteoporózy. Je to sedavý způsob života, 

nedostatek výživy, ale i znečištění ovzduší, které se podílí např. na změně metabolismu 

vitamínu D. Stresové zátěžové situace vedou ke zvýšenému vyplavování hormonů, které 

podněcují odbourávání kosti.  

 

7.OSTEOPORÓZA A NĚKTERÁ DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ 

Do kostní látkové výměny zasahují chorobné stavy spojené s poruchami žláz s vnitřní 

sekrecí, např. zvýšená funkce štítné žlázy, příštítných tělísek, porucha funkce nadledvin, 

pohlavních žláz. Chronické onemocnění ledvin má také za následek zásah do látkové 

výměny např. vitamínu D, a tak dochází i k odezvě na kostech. U chorob trávicího ústrojí, 

bývá porucha vstřebávání vápníku, takto postižení nemohou pít mléko, trpí po něm 

nadýmáním, bolestmi břicha, průjmy. Nedostatek, ale mohou nahradit jogurty, sýry a 

tvarohy.Nechutenství-anorexie nebo nadměrné přejídání-bulimie, jsou spojené 

s nedostatečnou funkcí vaječníků, ztrátou menstruace a mají negativní vliv i na kosti. 

Revmatické choroby působí nepříznivě nejen na klouby zejména zánětlivé projevy, ale 

také na kost, neboť omezují pohyb, který kost potřebuje, a také léky užívané při těchto 

chorobách mohou její tvorbu tlumit. 

 

8.LÉKY 

Toxické působení na kostní látkovou výměnu mají některé léky dlouhodobě užívané pro 

jiné onemocnění. Patří sem léky podávané při cukrovce (Sulfonylmočovina), dále Heparin 

(látka zamezující srážlivost krve), některé močopudné léky (diuretika), používané hormony 

kortikosteroidy (mění metabolismus vitamínu D) atd. Také kortikosteroidy používané 

v mastech se dobře vstřebávají a mohou vyvolat nežádoucí prořídnutí kostní tkáně (podle 

Javůrka 1998). 
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4.5.3 VÝSKYT A PŘÍZNAKY OSTEOPORÓZY 
    
Výskyt osteoporózy v České republice se odhaduje na 1 milión obyvatel. Předpokládá se, 

že komplexní léčebná péče o nemocné s již manifestní osteoporózou přesahuje ročně 500 

miliónů Kč (podle Blahoše 1996).  

Osteoporóza může probíhat zcela bez obtíží a jakýkoliv příznaků. Často bývá jejím prvním 

příznakem až její komplikace- zlomenina. Nejtypičtější 3 zlomeniny při prořídnutí kostí 

jsou: zlomenina krčku stehenní kosti, kompresivní zlomenina obratle a zlomenina zápěstí 

(Collesova fraktura). Někdy může i samostatná váha způsobit zlomeninu. 

 

ZLOMENINA 

a) Zlomenina krčku stehenní kosti je nejobávanější zlomeninou, protože vyžaduje buď 

dlouhodobé ležení, nebo určitý typ chirurgického zákroku (hřebování nebo náhradu celého 

kyčelního kloubu). Každoročně dochází v ČR k více než 10 000 zlomeninám krčku 

stehenní kosti. Úmrtnost související se zlomeninou krčku stehenní kosti se odhaduje u nás 

na 10-20 %. 

b) Kompresívní zlomenina obratle se vyznačuje prudkou zničující bolestí v určité oblasti 

zad s vystřelováním do hrudníku, břicha nebo končetin. Obratlová těla se zlomí nebo 

deformují po nepřiměřeném zatížení páteře v podélném směru: pády na hýždě na náledí 

nebo na jiném kluzkém povrchu, seskoky ze schodů nebo z dopravních prostředků nebo při 

prudkém zvedání břemene, ale i po prudších nepřirozených pohybech (sekání trávy atd. ). 

Kompresívní zlomeninou obratle trpí zhruba 25% lidí  po 60. roce věku a 50% žen starších 

75 let. 

c) Collesova zlomenina- nárůst výskytu u žen je kolem 60 let věku a mužů se výskyt s 

věkem téměř nezvyšuje (podle Kociána 1995). 
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BOLEST 
 

Bolest má pro pacienta s osteoporózou velký varovný význam. Nebezpečná zvláštnost 

prořídnutí kostní tkáně spočívá v tom, že tento chorobný proces velmi dlouho tlumí 

bolestivé pocity, že bolest se může projevit až při vzniku komplikací, např. zlomenin. 

Bolest, ale dokáže signalizovat osteoporotický proces i před vznikem komplikace. 

K takovému signálu patří bolest v zádech, kde dochází ke změnám svalového napětí 

zádových svalů. V průběhu páteře se střídají úseky zvýšeného a sníženého napětí. 

Změnami svalového napětí dochází postupně ke změnám svalové statiky trupu, dochází 

k nevyrovnanému držení těla a k dráždění bolestivých nerovných tělísek. Významně se 

podílí i na vzniku bolesti i přetížení úponů šlach,vazů, kloubních pouzder, dochází 

k poruchám funkce malých obratlových kloubů.  

 

ZMĚNA POSTAVY 

Změna postavy může upozornit na osteoporózu. Obratlová těla mohou měnit svůj tvar, 

nejvíce se snižuje jejich výška, a to více uprostřed než na okrajích, takže vzniknou tzv. rybí 

obratle, ale může vzniknout i tvar klínovitý  bez větších prudkých bolestí, a to vždy tehdy 

dochází- li k těmto změnám  pomalu. Snižuje se proto výška celé postavy, zvětšuje se 

zakřivení v hrudní oblasti ven a v bederní dovnitř, vzniká tak menší shrbená postava 

s vyklenutým břichem. Tělesná výška se může snížit až o 20 cm (podle Kociána 1995). 
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4.5.4 PŘÍČINY A PREVENCE PÁDU 
  

Zlomeniny,(jedním z nejčastějších projevů osteoporózy), vznikají buď samovolně, při 

běžném životě, nebo působením neúměrného násilí. Příčiny těchto patologických změn lze 

zhruba rozdělit do dvou velkých skupin, a to na kostní a extracelulární. 

Z extracelulárních příčin mají větší důležitost pády. Rozhodující pro vznik zlomeniny je 

jejich mechanika- typ pádu a síla, jaká na postiženou kost působí. Například zlomeniny 

obratlů vzniknou nejčastěji  působením vertikálních sil na páteř při pádech z výšky na 

dolní končetiny, ale i po seskocích ze schodů, fraktury krčku stehenní kosti vznikají po 

pádech na bok po uklouznutí nebo zakopnutí a Collesova fraktura na předloktí vznikne po 

pádu na nataženou horní končetinu. 

Důležitým faktorem vzniku zlomenin je i neuromusculární koordinace a dalším činitelem, 

důležitým pro vznik zlomenin, a to zvláště krčku stehenní kosti, je její ochrana (obal). U 

obézních osob je femur chráněn tukem, ale jsou většinou nemotornější než lidé s normální 

tělesnou váhou a na kost působí větší síla (podle Kociána 1996). 

 

 

 

PŘÍČINY  PÁDU: 

Mohou být způsobené nemocným a dělíme je na obecné a speciální.   

1.obecné: celková svalová slabost, špatná svalová koordinace, špatné vidění, posturální 

kolapsy, pomalá reakce 

2.speciální:  

a) cerebrovaskulární choroby: ischemické ataky, vertebrobasilární inscuficience 

b) nervové choroby: M. Parkinson, M. Meniere 

c) kardiovaskulární choroby: arytmie, synkopy 

d) oční choroby: degenerace retinální 

e) kloubní choroby: revmatoidní artritida, artrózy 

f) metabolické příčiny: hypoglykémie 

g) léky: sedativa, hypotenziva, antialergika, perorální antibiotika, hypnotika 

h) alkohol 

3.dále mohou pád zapříčinit vlivy okolí: 

a) kluzké povrchy (sníh, náledí, bahno), podlahy  

b) hladké podrážky, zakončení hole 

 31 
 



c) schody 

d) nepřipevněné ujíždějící koberce 

e) domácí zvířata, lezoucí děti, jejich hračky atd.  

f) zařízení- nábytek 

 

 

PREVENCE PÁDU  

Tato prevence je stejně důležitá jako všechna ostatní opatření. Sklon k pádu se zvyšuje 

s věkem, dokonce u žen k nim dochází častěji. S věkem se snižuje nervosvalová souhra, 

snižuje se stabilita, zhoršuje zrak, a tak nerovnost terénu či jeho kluzkost, ale i další 

překážky se hůře zvládají. Nedostatečnost rovnováhy navíc nepříznivě ovlivňuje některé 

užívané léky či alkohol. 

Pod vedením fyzioterapeuta lze provádět i nácvik pádů. Doporučené cvičení obsahuje 

mnoho prvků, jimiž se pádům předchází (podle Trnavského 1994, Kociána 1996). 
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4.5.5 SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY 
 
Pacienti s pokročilou osteoporózou páteře mají velké obtíže se sebeobsluhou a 

soběstačností. Obtíže přináší oblékání a pohyby s ním spojené bolí. Problémem se stává i 

nakupování, drobné každodenní úkony v kuchyni, drobný úklid v domácnosti, hygienická 

očista vlastního těla. 

Mladší osoby mají problém v zaměstnání, kde se může zvýšit riziko zlomenin. Nakonec se 

osteoporóza může stát překážkou ve vykonávání zaměstnání. 

Následky nedostatku pohybu pokračují zejména u těch pacientů s osteoporózou, kteří 

utrpěli zlomeninu v oblasti krčku stehenní kosti. Asi pro 50% lidí se nezbytnou pomůckou 

stávají berle nebo alespoň vycházkové hole. Třetina starých lidí se zlomeninou krčku 

stehenní kosti se stane invalidní a potřebují ošetřovatelskou péči (podle Javůrka 1998). 

                                                                                           

   

 
 
 
4.5.6 PSYCHIKA NEMOCNÉHO OSTEOPORÓZOU 
 
Osteoporóza nepostihuje jen kostní tkáň, ale má  odezvu i v citové a duševní oblasti 

postiženého. K jejich zvládnutí přispívá metoda copingu, na které se nejvýznamněji podílí 

sám pacient. Významnou úlohu přitom hraje osobnost pacienta. Společný výskyt 

tělesných a psychických příznaků vede k velmi individuálnímu výrazu chorobného stavu 

(psychosomatický vztah ).      

Pacient s osteoporózou je vystaven nejrůznějším zátěžím a při ztrátě duševní rovnováhy je 

ohrožen jeho vlastní plán životní budoucnosti a ohroženy dosavadní pracovní aktivity. Ke 

zvládnutí psychosomatických důsledků  slouží tzv. coping. 

Slovo coping vědci definují jako snahu omezit a zvládnout  citové a duševní důsledky již 

vzniklého nebo očekávaného zatížení chorobou a jako umění vyrovnat se s ní aktivním 

cíleným chováním. Pro vyplnění volného času, pro rozptýlení, kladné myšlení 

slouží např. pohybová činnost, a to nejlépe ve skupině stejně ohrožených lidí, čímž se 

získá také velká sociální podpora (podle Javůrka 1998, Kanise 1996).             
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4.6 DIAGNOSTIKA OSTEOPORÓZY 
 
1.klinické vyšetření 

2.zobrazovací metody 

3.biochemická diagnostika 

4.histomorfometrie 

5.komplementární vyšetření 

 
4.6.1 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 

 
Významným prvkem klinického vyšetření je anamnéza. Anamnéza poskytuje údaje o 

genetické dispozici, stylu života, o medikamentózní léčbě, která ovlivňuje stav a 

metabolismus kostní hmoty. Dále lékař vyšetřuje zdravotní stav pacienta. Sleduje nižší 

tělesnou hmotnost, zmenšení tělesné výšky, stav kloubů, např. projev revmatických 

chorob, bolest, světlou kůži atd.   

Schéma klinické symptomatologie- akutní a pozdní:  

AKUTNÍ 

a) lokální bolest 

b)lokální bolest s vystřelováním v segmentu 

c) bolest při dýchání 

d) bolest při pohybu  

e) pocit nepevnosti kosti 

POZDNÍ 

a)  kyfotizace 

b)  střídavé lokální bolesti 

c)  kontraktury  

d) dysbalance  

e) fraktury ( podle Kučery a Dylevského 1997).  
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4.6.2 ZOBRAZOVACÍ METODY 

 
1. RADIOGRAFICKÉ METODY 

Radiografické vyšetření skeletu, zejména hrudní a bederní páteře v předozadní projekci. 

Projeví- li se jasně osteoporóza na rentgenovém snímku (dále rtg) , znamená to, že ubylo 

asi 30-35% kostní hmoty. Zlomeniny obratlů prokazatelné na rtg snímku páteře patří 

k charakteristickým známkám syndromu osteoporózy. 

 

2. RADIOGRAMMETRICKÉ METODY 

Radiogrammetrické metody jsou založeny na poznatku, že při osteoporóze se kromě 

úbytku trabekulární kosti ztenčuje také kortikalis rourovitých kostí= posouzení poměru 

kosti kortikální ke kosti trabekulární. 

V dnešní praxi se tyto metody využívají výjimečně, neboť jsou podstatně méně přesné než 

osteodenzitometrické metody. Barnettův- Nordinův index spočívá v hodnocení kortikalis. 

 

3.OSTEODENZITOMETRIE 

Rozvoj moderní osteodenzitometrie probíhá více než 30 let Dnes patří mezi 

nejpopulárnější metody (měří absorbci fotonů a radionuklidů). Osteodenzitometrie 

poskytuje informaci o kostní denzitě (bone mineral density – dále BMD, udává se 

v g/cm2) a o obsahu minerálu (bone mineral contents – dále BMC, udává se v g/cm délky 

kosti). BMD je vyjádřením BMC k šířce kosti. Pro diagnostické účely má BMD větší 

výpovědní hodnotu než BMC. 

 

4.KVANTITATIVNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE- dále QCT  

Kvantitativní výpočetní tomografie (quantitative computed tomography- QCT) je metoda 

určená k posouzení množství absorbce ionizujícího záření kalcifikovanými tkáněmi. 

 

5.ULTRASONODENZITOMETRIE- dále USMD 

Ultrazvukem označujeme zvukové vlny nad hranicemi slyšitelnosti (20 KHz). V lékařské 

praxi se využívají daleko vyšší frekvence v rozmezí MHz. Pomocí ultrazvukem se 

získávají hlavně dvojrozměrné obrazy měkkých tkání. Pomocí ultrazvuku lze však také 

posoudit fyzikální vlastnosti tvrdých tkání (trámčité kosti). Pomocí ultrazvuku můžeme 

 35 
 



zásadně měřit dvě charakteristické veličiny, a to rychlost průchodu ultrazvuku a 

širokospektré  oslabení ultrazvuku (podle Blahoše 1996, Štěpána 1997).   

                                                           

 
 
4.6.3 BIOCHEMICKÁ DIAGNOSTIKA 
 

Cílem biochemického vyšetření při osteoporóze je kromě zjištění celkového 

metabolického stavu kalciového a kostního metabolismu, jmenovitě posouzení 

remodelace kosti, tj. novotvorby kosti a její resorbce.  

K biochemickému vyšetření celkového stavu se používá systém základních vyšetření 

(krevní obraz, sedimentace červených krvinek, moč a sediment, EKG a rtg srdce a plic) a 

další vyšetření: tzv. jaterní testy, ionty, kreatin, močovina, kyselina močová, glykémie, 

lipidy, bílkoviny a jiné (dále aj.), (podle Blahoše 1996). 

                                           

 
 
 
4.6.4 HISTOMORFOMETRIE A KOMPLEMENTÁRNÍ VYŠETŘENÍ 
 

Histomorfometrie z kosti zpravidla z biopsie z hřebene nebo lopaty  kyčelní kosti 

umožňuje posouzení strukturálních charakteristik jednotlivých součástí kostí, jako jsou 

mineralizovaná a nemineralizovaná matrix (osteoid- tvoří osteoblasty, do něhož se 

ukládají minerální soli) kostní buňky a stupeň remodelace kosti, tj. stupeň tvorby a 

resorpce (podle Blahoše 1996). 

U nemocných osteoporózou je nezbytné komplementární vyšetření ortopedické, 

neurologické, revmatologické, a endokrinologické. Do rámce komplexní léčby patří i 

rehabilitace a úprava nutrice. Dále celkové interní vyšetření včetně laboratorního 

vyšetření. Je-li nutná hormonální substituční léčba, před jejím zahájením se provádějí tato 

vyšetření- gynekologické, mammografie a vyšetření na stanovení hormonů – folikuly 

stimulující hormon (dále FSH), luteinizační hormon (dále LH) , prolaktin (dále PRL),  

(podle Blahoše 1996, Javůrka 1998). 
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4.7 LÉČBA OSTEOPORÓZY 
 
Osteoporóza je choroba, které můžeme předcházet a také ji s úspěchem léčit. Soustavnou a 

trvalou součástí životosprávy se musí stát pohyb, neboť významně zasahuje a ovlivňuje 

rozvoj kostní tkáně. Dále jsou k dispozici různé doplňky výživy, které také příznivě 

ovlivňují látkovou výměnu v kostech a podporují kostní výstavbu. Rovněž lze použít i 

léky, které zamezují ztrátám kostní tkáně (podle Kučery a Dylevského 1997). 

                                                           

 
 
4.7.1 MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA 
 
 

HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE 

Hormonální substituční terapie (dále HRT- hormone replacement therapy) je nejúčinnější 

prevencí a léčbou postmenopauzální osteoporózy. Jde navíc o léčbu, která současně 

odstraňuje i různé další obtíže spojené s menopauzou a označované souhrně  jako 

klimakterický syndrom. Hormonální substituční léčba (trvající zhruba 5 let) sníží riziko 

osteoporotických zlomenin, zejména zlomenin krčku stehenní kosti, až o 50%, snižuje 

výskyt kardiovaskulárních chorob a mortalitu až o 60% a obecně zlepšuje kvalitu 

života.Jedná se o dodání vaječníkových hormonů. Hormonální funkce vaječníků spočívá 

v tvorbě a vylučování (sekreci) ženských pohlavních hormonu, jednak tzv. estrogenů a 

jednak tzv. gestagenů, reprezentovaným hlavně hormonem progesteronem. Pokud jde o 

kost, estrogeny podporují tvorbu kostní bílkoviny (kostní matrix ), do které se pak mohou 

ukládat minerály. Estrogeny pak podporují kostní novotvorbu. Hlavně však tlumí kostní 

odbourávání ( podle Blahoše 1996, Blahoše 1997). 

 

KALCITONIN  

Kalcitonin (objeven roku 1961) je thyroideální hormon z C- buněk štítné žlázy 

s výrazným inhibičním vlivem na osteoklasty. Má léčebný účinek při stavech se zvýšenou 

osteoklastickou  resorbční aktivitou  a působí na novotvorbu  trabekulární kosti v obratlích 

a dlouhých kostech a snižuje výskyt zlomenin. Dnes existují dvě lékové formy kalcitoninu  

injekce a nasální sprey. Nejúčinnější je kalcitonin lososí (podle Blahoše 1996). 
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FLUORIDOVÉ SOLI 

Fluorid je jedním z nejúčinnějších léků, které podporují osteoblastickou kostní 

novotvorbu. Tyto léky se používají především při osteoporóze starších osob. Původní 

horší nesnášenlivost (žaludeční potíže, bolesti v kloubech) jsou u novějších preparátů 

značně menší. Kontraindikací léčby jsou vředová onemocnění žaludku a duodena 

v aktivním stádiu, poruchy jater, osteomalcie, při graviditě a podání u rostoucích dětí 

(podle Blahoše 1996, Blahoše 1997). 

 

BISFOSFONÁTY   

Také bisfosfonáty patří do skupiny léků, která výrazně tlumí kostní odbourávání. Tyto 

léky jsou synteticky připravené a podobají se přirozené sloučenině v lidském organismu, 

která se nazývá pyrofosfát.Bisfosfonáty tlumí osteoresorbci jakéhokoliv původu, jsou tedy 

i v tomto směru nespecifické. Mají užití tedy nejen u osteoporózy, ale i u jiných stavů 

nemocí, které jsou s vystupňovanou osteoresorbcí. Jsou tedy také lékem Pagetovy nemoci, 

jejíž podstatou je deregulovaná přestavba kosti v chaotickou, nekvalitní, silně prokrvenou 

kost, která působí bolesti, deformace, zlomeniny, útlaky nervových kanálků a ohrožuje 

nemocného maligním zvratem do osteosarkomu. Další použití bisfosfonátů  je 

v symptomatické léčbě osteolytických metastáz zhoubných nádorů kostí.Kontraindikací 

pro léčbu jsou přecitlivělost, renální inscuficience, gastrointestinální krvácivé stavy, 

těhotenství a laktace, (podle Blahoše 1996, Blahoše 1997, Hrby 1999).  

 

OSTATNÍ LÉKY                                                  

Anabolické steroidy v kosti zvyšují osteogenezi a tlumí osteoresorbci. 

Thiazidy snižují renální sekreci kalcia a podle některých autorů zvyšují při dlouhodobém 

podání BMD. 

Růstový hormon způsobuje zvýšení osteoklastické aktivity u osteoporózy.    

Ipriflavon je derivát přirozeného izoflavonu, který se zkouší jako lék tlumící 

osteoresorbci. 

Parathormon (dále PTH) má na kost anabolický účinek. Při kontinuálním podávání 

velkých dávek působí charakteristické osteoresorbční změny.  

Prometazin údajně zvyšuje BMD, zejména je-li podáván spolu s HRT. 

Vitamín K– zjistilo se, že u žen s osteoporotickými změnami je patrný pokles koncentrace 

vitamínu K v krvi. 

 38 
 



Magnesium– při osteoporóze se popisuje až 30% úbytek magnésia v séru. Zhruba 

polovina z celkového množství 30g v těle je obsažena v kostech. 

Terapie ADFR / active/ depress / free / repeat / vychází z poznatků o kostní remodelaci. 

Principem léčby je podávání fosfátu k aktivaci oseteoblastů a ke stimulaci parathormonu 

(podle Blahoše 1996, Blahoše 1997).   
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4.7.2 CHIRURGICKÁ LÉČBA, ALOPLASTIKA PŘI OSTEOPORÓZE 
 
Vlastnosti osteoporotické kosti se podstatně liší od kosti normální. Jedná se o vlastnosti  

mechanické i biologické, jež ovlivňují hojivost kostní tkáně. Toto neplatí jen pro 

osteoporózy senilní, ale i pro postmenopauzální a osteoporózy sekundární vůbec. Proto 

pokud nemocný nad 50 let má podstoupit chirurgický zákrok, měl by se lékař orientovat 

pomocí osteodenzitometrie o stavu kostní tkáně a pomocí biochemických ukazatelů o 

intenzitě jejich metabolických pochodů. Zjistí- li u pacienta intenzivní odbourávání 

kostního kolagenu, měla by se ihned zahájit intenzivní antiporotická léčba, a pokud se 

nejedná o akutní zákrok, potom odložit operaci na dobu, kdy dojde k utlumení zvýšené 

osteoklastické aktivity.Závažnost osteoporózy spočívá především ve zvýšené dispozici ke 

zlomeninám.Zlomeniny proximálního konce femoru dělíme na zlomeniny 

pertrochanterické a subtrochanterické. Asi 60% tvoří zlomeniny krčku, více než 30% 

zlomeniny pertrochanterické a méně než 10% zlomeninysubtrochanterické. V éře 

aloplastik přibyl druh subtrochanterických zlomenin- zlomeniny periprotetické. U 

zlomenin krčku mladých pacientů se používá dlahová osteosyntéza. U věkové skupiny 

mezi 50-60 lety s ohledem na riziko vzniku poúrazové nekrózy hlavice se používá 

primárně totální endoprotéza (dále TEP) či osteosyntéza, ve skupině 60-75 let téměř vždy 

TEP. Nad 75 let je metodou volby tzv. cervikokapitální endoprotéza (dále CCEP). 

Významnou roli v predikci dobrého výsledku hraje interval úraz-operace. Jsou- li pacienti 

operováni do 24 hodin od úrazu, dosahuje se dobrého výsledku v 90% případů (podle 

Trče 1997).      

 
ALOPLASTIKA PŘI OSTEOPORÓZE 
  

Důvodem k implantaci umělého kloubu je téměř vždy artróza, která vzniká většinou 

v pozdějším věku, kdy implantace kloubu je sice správně indikována i s ohledem na 

omezenou životnost kloubu, ale většinou se jedná o implantaci do kosti, která je změněná 

porotickým procesem. Při osteoporóze je důležité rozhodnutí či volba použije-li se 

implantát cementovaný či necementovaný. Sekundární fixace je dána přestavbou v okolí 

implantátu, organizací uspořádání kostních trámců tak, aby mohly přenášet tlakové i 

tahové síly na implantát, přizpůsobením okolí implantátu i jeho tvaru, designu a stabilitě. 

U cementovaných implantátů je sekundární fixace dána přestavbou poškození kostní tkáně 

v bezprostředním okolí endoprotézy. Výhodou je dokonalé lůžko s obrovskou kontaktní 

plochou. Obzvláště při osteoporóze, kdy předpokládáme snížení množství trabekul je 
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kontaktní plocha veliká a průnik kostního cementu hluboký. Nevýhodou je hluboké 

proniknutí kostního cementu, který způsobí termické změny dané vysokou teplotou 

polymerace kostního cementu. U necementovaného implantátu se jedná o reaktivní kostní 

změny na kontaktní ploše kosti a implantátu. Výhodou necementovaných implantátů je 

tvar a opracování implantátu, který umožní vlastní reaktivitu kosti ukotvit endoprotézu 

v relativně kvalitní kosti, bez narušení jejího metabolismu termickou reakcí či 

chemickými látkami. Nevýhodou je ovšem, že mechanické opracování vytvoří lůžko jehož 

plocha je rovna povrchu implantátu. Implantát je fixován do ranné plochy dané 

opracováním kosti.V poslední době se více dává přednost necementovaným náhradám, 

kde je tolerována více fysiologie kostní tkáně. Samozřejmě, že před implantací 

endoprotézy při diagnóze osteoporóza, je vhodná příprava pacienta, která v podstatě 

probíhá ve dvou fázích. Nespecifická, kdy je nutné udržovat klouby v pohybu, zabránit 

hypotrofii svalstva a umožnit určitý stupeň zátěže jako prevence osteoporózy z inaktivity 

při artróze. Specifická, kdy je možné léčebně zabránit prohlubování porózy či dokonce 

kvalitu kosti zlepšit.Terapie spočívá v blokaci zvýšené resorbce, v substituci hormonů či 

minerálů při jejich nedostatku (podle Trče 1997).   
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4.7.3 LÉČBA OSTEOPOROTICKÝCH ZLOMENIN PÁTEŘE 
 
 

Kompresivní osteoporotickou zlomeninou obratle trpí zhruba 25% lidí po 60. roce věku a 

50% žen starších 75 let. Kompresivní zlomenina obratle se vyznačuje prudkou bolestí 

v určité oblasti zad s vystřelováním do hrudníku, břicha a končetin. Obratlová těla se 

zlomí nebo deformují po nepřiměřeném zatížení páteře v podélném směru, ale i po 

prudších nepřirozených pohybech. Nejčastěji dochází ke kompresivní zlomenině u 

posledního hrudního obratle a prvního bederního obratle (podle Kociána 1995).  

 

 

4.7.3.1 KONZERVATIVNÍ LÉČBA 
 

Konzervativní postup u osteoporotických zlomenin páteře se volí tehdy, jestliže je 

uspokojivé postavení zlomeniny nebo celkový zdravotní stav pacienta je kontraindikací 

pro operaci. Dále trpí-li pacient některými přidruženými chorobami,  konzervativní léčba 

je indikována i tam, kde jsou osteoporotické i ostatní obratle, zejména nad a pod 

zlomeninou, kam se zavádí stabilizační fixátory. 

Kostní hojení probíhá u zlomeniny zhruba tři měsíce, v tomto období je nutné zabránit 

zatížení páteře a zejména kyfotickým deformacím, které jsou velmi závažné.Pacient 

používá po dobu šesti týdnů podpažní berle, na některých pracovištích používají místo 

berlí korzet (Jewet korzet). Doporučena je kondiční chůze naopak sezení musí pacient 

omezit na minimum. Po šesti týdnech se doporučuje začít s plaváním a následně 

s rehabilitací (antalgické procedury, mobilizace, cvičení na míčích, posilování pánevního 

dna atd., viz. 4.9 Fyzioterapie u onemocnění osteoporózou). 

Kontrolní rentgenové snímky provádí lékař podle rtg. schéma- hned po úraze, po 6 

týdnech-( není-li uspokojivé postavení obratle, je pacient indikován k operaci), po 3 

měsících a po roce (podle Lohnerta 2000, Štulíka 2003).  
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Obr.4 Jewet korzet 
 
 
 
 
4.7.3.2 OPERAČNÍ LÉČBA 
 
 
Absolutní indikací operačního řešení u zlomenin páteře je neurologický deficit. Dále se 

lékař řídí věkem pacienta a stupněm osteoporózy. 

Typy operačních přístupů- existuje zadní přístup, přední a  kombinované přístupy a 

tzv.posterolaterální déza (volba přístupu dle AO klasifikace viz.dále).  Posterolaterální 

déza, která se používá u osteoporotických zlomenin páteře je vlastní štěp z lopaty kyčelní, 

jehož funkcí je vytvořit kostní přemostění v místě zlomeniny, kde plní funkci stabilizátoru 

a to i po vyndání stabilizačních fixátorů. Odebere se spongiózní kost z lopaty kosti kyčelní 

a provádí se posterolaterální déza na předem okrvavených příčných kloubních výběžcích. 

Operační výkon se zakončuje umístěním dvou odsavných drénů a suturou obou ran po 

vrstvách . 

Dále po operaci probíhá léčba podobným způsob jako u konzervativní léčby, pacient po 

dobu 6 týdnů používá berle a po 3 měsících začíná s aktivní rehabilitací (podle Štulíka 

2003).       
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Obr.5 Kyfoplastika osteoporotické zlomeniny- schéma 

 

 

 

 

 

 
Obr.6 Kyfoplastika osteoporotické zlomeniny- nativní rtg snímek 
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4.7.3.3 AO KLASIFIKACE ZLOMENIN PÁTEŘE 
 
 
V roce 1990 prezentoval Mayer společně s Hamrsem, Gertzbeinem, Aebim a Nazarianem 

oficiální klasifikaci zlomenin thoracolumbální páteře pro společnost AO. Tato klasifikace 

vychází z dvousloupcové teorie biomechaniky páteře a analyzuje poranění tzv.předních a 

zadních elementů. V úvahu jsou brány tři hlavní směry násilí: komprese, distrakce, rotace 

a jejich kombinace. Stejně jako u AO klasifikací v jiných oblastech skeletu i zde je 

zachováno trichotomické dělení a poranění jsou dělena na 3 hlavní typy- A,B,C. Typ A 

zahrnuje zlomeniny s kompresí obratlového těla. Typ B představuje poranění předního 

sloupce typu A s distrakcí zadního sloupce, poranění s distrakcí obou sloupců a poranění 

s distrakcí pouze předního sloupce. Typ C je charakteristický poraněním typu A nebo B 

spojené s rotací. Každý typ má tři hlavní skupiny, které jsou děleny na 2-3 podskupiny 

(podle Štulíka 2003). 
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A.Komprese těla obratle                         

 

A.1.Impakční zlomeniny                                         A.3.Burst zlomeniny 

A.1.1. Infrakce krycí plotny                                    A.3.1. Neúplná burst zlomenina 

A.1.2.Kolaps těla obratle                                        A.3.2.Neúplná burst-split zlomenina  

A.1.3.Klínová impakce                                           A.3.3. Úplná burst zlomenina  

 
A.2.Split zlomeniny 

A.2.1.Sagitální linie 

A.2.2. Koronální linie 

A.2.3. Frontální linie 

 
B.Poranění předního a zadního elementu s distrakcí 

 

B.1.Zadní distrakce ligamentózní                          B.3.Přední distrakce v disku 

B.1.1.Transverzální ruptura disku                          B.3.1.Subluxace v hyperextenzi    

B.1.2.Se zlomeninou těla obratle typu A               B.3.2. S transverzální rupturou disku 

                                                                               B.3.3.Oboustranná zadní luxaxe 

B.2. Zadní distrakce oblouku 

B.2.1.S transversální rupturou disku  

B.2.3. Se zlomeninou těla obratle typu A 

 

 

C.Poranění předního a zadního elementu s rotací 

 

C.1. Typ A s rotací                                                            C.3.Rotační střih  

C.1.1.Rotačně impakční zlomenina                                  C.3.1.Translační zlomenina 

C.1.2. Rotační split zlomenina                                          C.3.2. Šikmá zlomenina  

C.1.3. Rotační burst zlomenina 

 

C.2. Typ B s rotací 

C.2.1. Zadní ligamentózní distrakce  

C.2.2. Zadní distrakce v oblouku 

C.2.3.Přední distrakce v disku, (podle Štulíka 2003).  
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Obr.7 AO klasifikace thoracolumbální páteře 
 
 
 

 
 
Obr.8 AO klasifikace kompresivní zlomeniny páteře 
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Obr.9 AO klasifikace distrakční zlomeniny páteře 
 

 
 
Obr.10 AO klasifikace rotační zlomeniny páteře 
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4.7.4 ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU 
 
Vytvoření vhodných základních podmínek pro léčbu a prevenci osteoporózy vyžaduje 

mnohdy radikální změny v životosprávě. Důležitý je pro prevenci osteoporózy a jejích 

komplikací dostatečný přívod vápníku, důležitá je přiměřená tělesná zátěž, rozumné 

slunění. Škodí kouření, drogy,  přemíra alkoholu a kávy.  

VÝŽIVA 

K léčbě osteoporózy patří léčba medikamentózní, léčba rehabilitační a léčba dietní . 

Dieta- strava s dostatkem vápníku by měla být dodržována od mladého věku tak, aby se 

vzniku a vývoji osteoporózy zabránilo, měla by mít preventivní úlohu. Při již rozvinuté 

chorobě je jednou z hlavních součástí léčby. Měla by obsahovat také odpovídající 

množství bílkovin. 

Vápník ve stravě- minimální množství je 1000 mg (1g ). Dospívající mládež, těhotné a 

kojící ženy a starší občané (1,5g ). Vstřebání vápníku napomáhá příjem vitamínu D, ten 

můžeme získat dvojím způsobem, jednak rozumným sluněním z kůže a jednak z potravy. 

Nejvíce vitamínu D je obsaženo v rybím tuku, rybích játrech, olejovkách, v rybách, ve 

žloutcích, houbách, smetaně, játrech a v másle. Dále by strava měla obsahovat dostatek 

bílkovin, to znamená masa, ryb, sýrů a vajec, ale ne v nadbytečném množství. Za rozumné 

se považuje porce masa (10-15 dekagramů ) v poledne nebo večer a jako doplněk v dalším 

zbývajícím jídle 5-10 dekagramů sýra nebo ½  litru mléka (podle Kohouta, Pavlíčkové 

1995, Kociána 1995,  Blahoše 1997).   

 

ALKOHOL 

V malých dávkách kostem přímo neškodí, ale jeho zhoubný vliv se projeví při pití větších 

dávek (obecně se soudí, že to je víc než 2 dl vína ) a pravidelně u alkoholiků. Ti mají 

jednak větší či menší poruchu jater, která zasáhne do přeměny vitamínu D, jednak jejich 

strava bývá nedostatečná, a to ze dvou důvodů- za prvé trpí zažívacími a trávicími 

poruchami pro podráždění žaludeční sliznice a mají nedostatečnost slinivky břišní, za 

druhé mají většinou nedostatek peněz na nákup hodnotných potravin. 

KOUŘENÍ 

Má řadu nepříznivých účinků, mimo jiné i na kost. Vlastní účinek kouření na kost spočívá 

jednak v tom, že se vdechují jedovaté látky, jež poškozují činnost kostních buněk (brzdí 

kostní výstavbu) a jednak v tom, že se u kuřaček snižuje tvorba vaječníkových hormonů, 

které ochraňují kost před nadměrným odbouráváním. Obdobný účinek mají i drogy. 
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ČERNÁ KÁVA 

Při jejím nadměrném pití – více než dva šálky denně může působit rychlejší a časnější 

vznik prořídnutí kostí (kofein odebírá kostem vápník). Tento účinek se vysvětluje 

zvýšeným odpadem vápníku do moče. 

COCA COLA A JINÉ SLADKÉ NÁPOJE 

Nejsou škodlivé užívají-li se umírněně. Všechny tyto limonády, ale obsahují hojně fosforu 

a kofeinu a konzumují-li se ve velkém množství, mohou mít  nepříznivý vliv i na kostru 

(brání vstřebání vápníku ). 

VEGETARIÁNSKÁ STRAVA 

Čistě vegetariánská strava zvyšuje riziko osteoporózy. Kyselina fytinová obsažená 

v obilných slupkách brání ukládání vápníku v kostech. 

PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNÍ STYL 

Prostředí, ve kterém žijeme, tede tzv. ekologické podmínky, ovlivňují náš celkový 

zdravotní stav, tedy včetně zdraví našich kostí. Znečištěné ovzduší se podílí na změnu 

v metabolismu vitamínu D.  

O osteoporóze se mluví jako o civilizační chorobě. Měli bychom se vyvarovat stresovým 

situacím, při stresu se totiž vyplavují hormony, které napomáhají odbourávání kosti. 

Charakteristickým rysem moderní doby je sedavý způsob života a nedostatek pohybu, 

který značně škodí kostní tkáni (podle Kohouta, Pavlíčkové 1995, Kociána 1995, 

Blahoše 1997, Javůrka 1998). 
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4.8 POHYBOVÁ LÉČBA 
  
Tělesná zátěž v odpovídající kvantitě a kvalitě patří mezi prostředky přímo ovlivňující 

aktivní zdraví, výkonnost i racionální denní režim. V civilizované společnosti  musí 

správně prováděná fyzická stimulace vyrovnávat negativní důsledky změn životního stylu 

(podle Kučery a Dylevského 1997). 

                                           

 
4.8.1 PŮSOBENÍ POHYBU NA ORGANISMUS 
 
1.zvyšuje svalovou sílu, rozsah a koordinace pohybu 

2.přispívá k ekonomice cirkulace při zátěži střední a submaximální  

3.působí jako nejméně škodlivý prostředek regulace napětí a stresu 

4.udržuje optimální tělesnou hmotnost a snižuje podíl nadměrného tuku o 8-10% 

5.snižuje riziko vzniku vertebrogenních syndromů a komplikací aterosklerózy 

6.omezuje odvápnění kostí a snižuje riziko zlomenin,(podle Kučery a Dylevského 1997) 

  
PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POHYBU NA POHYBOVÝ SYSTÉM  

 

1.dělení dle základních typů fyzické aktivity 

a) sport- masový, sport pro zdraví, výkonnostní, vrcholový 

b) pohybová aktivita v zaměstnání -převážně dynamická (rychlostní, silová, obratnostní )  

statická (sezení, stání ) 

c) povinné formy fyzické aktivity- školní tělesná výchova 

d) fyzická aktivita jako součást terapie- prevence primární, sekundární, přímé terapeutické                         

působení 

2.dělení dle lékařského hlediska (Roetingovo schéma –1983) 

a) spontánní aktivita ve volném čase znamená hlavně procházky, společenské hry, ale i 

pravidelné sportovní aktivity 

b) léčba sportem výrazně potencuje terapeutický proces jako komplementární činnost 

c) aktivní tělesná cvičení zaměřená na určité části organismu nebo zmírňuje jejich poruchy 

d) fyzioterapeutické postupy spadají do celého komplexu rehabilitačních metodik 

e) senzomotorická cvičení se zaměřují na poruchy mozkových a nervových funkcí ve 

vztahu k pohybu 
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f) psychomotorické pohybové stimulace napomáhají zajišťovat psychickou rovnováhu 

prostřednictvím cílených pohybových akcí 

g) psychická stimulace pohybem využívá možností vysoké motivace pohybových a 

zejména pak sportovních činností k ovlivnění mentální aktivity 

h) komunikativní pohybová terapie 

ch) výkonnostní a závodní sport 

i) rekreační sport (podle Kučery a Dylevského 1997). 

                                                                  

 

4.8.2 FAKTORY PRO STANOVENÍ FORMY A ROZSAHU POHYBU A                        
EFEKT TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 
 

Faktory pro stanovení formy a rozsahu pohybu jsou věk, pohlaví, zdravotní stav, celková 

výkonnost, lokální výkonnost, genetické předpoklady, geografické podmínky, způsob 

výchovy. 

Základní principy programu Světové zdravotnické organizace (dále WHO) jak pro léčbu, 

tak prevenci osteoporózy:  

1.systematická a racionálně usměrněná tělesná aktivita od útlého dětství 

2.přiměřená sportovní aktivita mládeže 

3.dispenzarizace jedinců s extrémní tělesnou zátěží s ohledem na Ca a kostní metabolismus 

(riziko negativní vápníkové bilance v důsledku kalcinurie a amenorei ) 

4.přiměřená tělesná zátěž u žen po menopauze a u starších mužů 

5.speciální tělesná zátěž ve vztahu k zátěži v zaměstnání ve formě kompenzačních aktivit 

Správná volba pohybu ve všech jeho formách je předpokladem pasivního efektu léčebného 

procesu. Může zvýšit kostní hmotu u dospělých žen ve třetím decenniu života na předloktí 

o 4,8%, v lumbální páteři o 5,9% a o 12,8% v celé kostře (podle Kučery a Dylevského 

1997). 
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EFEKT TĚLESNÉ ZÁTĚŽE                             

1.smíšená staticko- dynamická zátěž, adaptační změny, vektor působení, intenzita, 

charakter, objem, počet opakování, frekvence opakování (můžeme zvýšit kostní hmotu až 

o 50% ) 

2.nedostatek zatížení-snížení kostní denzity až o 25% 

3.intenzivní zatížení jedné části- destrukce struktury (i v jiných částech organismu ) 

rizika: choroba, farmaka, drogy, alkohol, kouření, hormonální změny 

4.inadekvátní zátěž-k momentálnímu stavu, lokální nebo celkové přetížení (podle Kučery 

a Dylevského 1997).    

                                       

4.8.3 POHYB-HLAVNÍ PREVENCE A LÉČBA OSTEOPORÓZY 
Ve středu zájmu pohybové péče je zdravá tkáň s potřebnou funkcí.Tam, kde došlo 

k nezvratné poruše, je úkolem vypracovat a naučit se funkce nahrazující. 

Těžiště pohybové výuky spočívá: 

1.v cílené svalové činnosti, provázené příznivými pocity 

2.ve zvládnutí akutních i chronických bolestivých stavů 

3.přiměřené zvýšení pohyblivosti obvodových kloubů, zejména ramenních, kyčelních, 

meziobratlových 

4.ve vybudování ekonomických držení těla při každodenních činnostech 

5.ve zvládnutí a nácviku chůze  

6.v péči o zlomeniny a o časný pohyb po operacích (podle Javůrka 1998). 

                                                                   

OBECNÉ ZÁSADY PREVENCE  

1.vytrvalost, nikoli rychlost 

2.tah, nikoli švih 

3.submaximální intenzita 

4.adekvátnost v čase, intenzitě, formě, obsahu 

5.trvání pohybu 30-60 min, maximum 180 min 

6.smíšená zátěž staticko- dynamická 

7.periodizace bipedální lokomoce 
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SCHÉMA PREVENCE   

1.lokomoce-chůze (turistika ), střídání povrchu, charakteru pohybu, intenzity,                     

běh (jen v raném stádiu choroby ) 

2.snížení gravitace- vodní úpolové sporty, kajak, veslování, cyklistika 

3.celková stimulace- sportovní hry, nekontaktní, bez skoků a doskoků,                                  

kondiční gymnastika (podle Kučery a Dylevského 1997).  

                                                                        

  

4.8.4 KLINICKÉ DĚLENÍ OSTEOPORÓZY PRO STANOVENÍ                                       
INTENZITY A TYPU FYZICKÉ ZÁTĚŽE A KINEZIOLOGICKÝ   
PROGRAM 
    
0.skupina- období akutních komplikací, kde je nutný klid na lůžku (zlomeniny, akutní 

vertebrogenní dráždění, zánět ) 

1.skupina- období velkých bolestí je charakterizováno omezením pohybů a bolestivými 

reakcemi i na minimální podnět 

 2.skupina- období mírných nebo dočasných bolestí vznikajících obvykle po dlouhodobé 

jednotvárné činnosti i nečinnosti- zejména sezení 

3.skupina-období stabilizované osteoporózy, kde jsou bolesti malé a nejsou výrazné 

kontraktury (podle Kociána a Macourkové 1998). 

                   

KINEZIOLOGICKÝ PROGRAM  
Věda o pohybu se nazývá kineziologie a zabývá se odhalováním pohybových zákonitostí, 

dovede hodnotit pohybové schopnosti a možnosti každého a také využívat cíleného pohybu 

jako léku. 

Program kineziologie v rehabilitaci osob s osteoporózou: 

1.vyšetření, cílem je získání co nejpřesnějších údajů ke zjištění výchozího postavení 

 2.pohybový program, cílem je omezení bolestí, zvládnutí pohybových činností všedního 

dne 

3.hodnocení,cílem je kontrola léčby, provedení testu efektivity, přezkoušení programu, 

zabezpečení programu, (podle Javůrka 1998)  
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4.9 FYZIOTERAPIE U ONEMOCNĚNÍ OSTEOPORÓZOU                

 

U osteoporózy je velmi důležité dodržení správné životosprávy. Důležitým prvkem je i 

fyzioterapie, proto by měla mít své pevné místo v životě každého osteoporotika. 

Fyzioterapie může podstatně přispět k příznivému průběhu osteoporózy a zabránit 

následným komplikacím. 

Využíváme fyzikálních léčebných prostředků– vodoléčba, světloléčba, masáže dále 

pohybová a dechová terapie, důležité je také osvojení správných pohybových návyků.                    
 

4.9.1 VYŠETŘOVACÍ METODY 

 
HODNOCENÍ POSTAVY 

Vyšetření postavy se provádí aspekcí- hodnotíme změny barvy kůže, volnost jizev, 

svalovou atrofii, kontraktury, palpací- vyšetřujeme napětí svalů, povrchovou teplotu, 

kontraktury, adhesi či volnost jizvy, omezenou kloubní pohyblivost, kvalitu čití,                                          

měřením- (centimetrem, olovnicí )- vyšetřujeme volnost pohybu. 

Rozlišujeme vyšetření v klidu  statické a v pohybu dynamické a postavu hodnotíme ze tří 

stran zpředu, ze zadu a z boku. 

Vyšetření statické, z předu hodnotíme držení hlavy, symetrii obličeje, reliéf krku a ramen, 

tvar a symetrie hrudníku, hrudní kost, žebra, prsní bradavky. Normální hrudník je 

souměrný a dobře klenutý. Dále hodnotíme thoracobrachiální trojúhelníky zda jsou stejně 

velké vpravo i vlevo, pánev- souměrnost výše předních spin. U horní končetiny (dále HK) 

hodnotíme držení, konfiguraci, trofiku, tonus, svalovou sílu a čití. U dolní končetiny (dále 

DK ) hodnotíme opět držení, konfiguraci, trofiku, tonus, svalovou sílu, čití a podélnou a 

příčnou klenbu. Zezadu hodnotíme držení hlavy, tvar a symetrii hrudníku, výši postavení 

lopatek, zda jsou ramena uvolněná, lopatky neodstávají a jejich vnitřní okraje jsou 

rovnoběžné. Dále vyšetřujeme thoracobrachiální trojúhelníky, páteř  pomocí olovnice, 

pánev- výšku zadních spin, intergluteální rýhy a gluteální rýhy.U horní končetiny- držení, 

konfiguraci, trofiku, tonus, svalovou sílu a čití. U dolní  končetiny- držení, konfiguraci, 

trofiku, tonus, svalovou sílu, čití, klenbu podélnou a příčnou. Zboku hodnotíme opět držení 

hlavy, velikost krční lordózy (měření pomocí olovnice ), postavení a tvar hrudníku, zda 

neprominuje břicho, dále horní končetiny- držení, konfiguraci, trofiku, tonus, svalovou sílu 

a čití. U dolní končetiny- držení, konfiguraci, trofiku, tonus, svalovou sílu, čití, klenbu 
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podélnou a příčnou. U dynamického vyšetření hodnotíme zpředu hrudník, sledujeme 

pohyby žeber při dýchání, ze zadu hodnotíme páteř- při postupném uvolněném předklonu 

hodnotíme rozvíjení páteře, reliéf hrudníku a paravertebrálních svalů, při úklonech 

sledujeme křivku páteře, která při pohybu vytváří plynulý oblouk, u pánve- pelvifemorální 

fixaci hodnotíme Trendelenburgovou zkouškou (hodnocení fixačních svalů m.gluteus 

medius a minimus), z boku hodnotíme páteř zda při postupném uvolněném předklonu tvoří 

plynulý oblouk.  

 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

Chůze je pravidelné střídání stejně dlouhých kroků s fysiologickým souhybem hlavy, trupu 

a horních končetin. Při vyšetření chůze sledujeme rytmus chůze pravidelnost a délku 

kroku, stabilitu- schopnost přizpůsobovat chůzi terénu, osové postavení dolních končetin- 

odvíjení nohy od podložky ve fázi stojné a kročné. Souhyby horních končetin, hlavy a 

trupu, nutnost použití pomůcek (hůl, berle, dlaha, protéza atd. ). Chůzi vyšetřujeme: vpřed, 

vzad, stranou. Dále hodnotíme chůzi do schodů a ze schodů, eventuálně vyšetřujeme i běh, 

poskoky, skoky. Do záznamů o vyšetření chůze patří i záznam vytrvalosti a údaje o stupni 

bolesti. Udáváme vzdálenost, kterou může jedinec ujít (v km ), eventuálně ve vztahu 

k času (za jak dlouho kolik km ), v jakém terénu a s jakými obtížemi.  

 

VYŠETŘENÍ STOJE 

Mezi statická vyšetření patří i vyšetření stoje: I.stoj spatný,  II.stoj spojný (stoj o zúžené 

bázi ), III.Rombergův stoj- stoj spatný se zavřenýma očima. Dále vyšetřujeme stoj na jedné 

noze. Při vyšetření stoje současně porovnáváme i vyrovnávací hru prstců a oscilaci trupu. 

Při stoji na jedné končetině se obojí vždy postupně zvyšuje. Toto zvýšení má undulující 

charakter, časem se postupně pomalu zvyšuje a po chvíli opět upravuje. 

 

GONIOMETRIE 

Goniometrie je měření rozsahů kloubů. Při goniometrii na lidském těle zjišťujeme ve 

stupních buď postavení kloubů, nebo rozsah pohybu, kterého lze dosáhnout za určitých 

podmínek (aktivní, pasivní pohyb ). Při měření zjišťujeme fyzikální hodnoty, bez přihlížení 

k fysiologickým- bolest, rychlost pohybu aj. Měření jednotlivých kloubů, se provádí 

v přesně určených polohách. Postavení jednotlivých kloubů, kde zaujímají označenou 

základní polohu označujeme jako nulu a od této nuly počítáme stupně úhlů.  
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VYŠETŘENÍ PÁTEŘE- GONIOMETRIE 

ROTACE HLAVY 

1.Rozsah pohybu-  60°/80°. 

2.Poloha- vzpřímený sed, páteř je opřená o opěradlo. 

3.Fixace- pletenec ramenní neměřené strany. 

4.Přiložení úhloměru- střed úhloměru přiložíme na střed hlavy shora, obě ramena směřují 

vpřed nad kořen nosu. Při pohybu pevné rameno zůstává v základní poloze, pohyblivé 

rameno sleduje pohyb hlavy a vždy směřuje nad kořen nosu. 

 

ÚKLON HLAVY 

1.Rozsah pohybu- 40°. 

2.Poloha- vzpřímený sed, páteř může být opřena. 

3.Fixace- pletenec ramenní neměřené strany shora. 

4.Přiložení úhloměru- a) střed úhloměru přiložíme na C7, pevné rameno je rovnoběžné se 

spojnicí C7 a akromionu, pohyblivé sleduje krční páteř, b) střed úhloměru přiložíme na C7 , 

pevné rameno je rovnoběžné s páteří, pohyblivé sleduje krční páteř.    

 

ZKOUŠKY HODNOTÍCÍ POHYBLIVOST PÁTEŘE 

 

1.Schoberův příznak- hodnotí rozvíjení bederní páteře.Výchozí poloha-vzpřímený stoj, 

měření- označíme trn L5 a od tohoto bodu naměříme kraniálně 10cm a označíme, necháme 

provést plynulý předklon a změříme vzdálenost mezi oběma značkami, hodnocení- při 

normální pohyblivosti bederní páteře se měřená vzdálenost v předklonu prodlouží až o 

4cm. 

2.Stiborův příznak-  hodnotíme rozvíjení hrudní a bederní páteře   při předklonu, výchozí 

poloha- vzpřímený stoj, měření- změříme vzdálenost mezi trnem obratle C7 a L5. Poté 

provede vyšetřovaný maximální předklon. V předklonu změříme znovu vzdálenost C7 a L5. 

Hodnocení- při normální pohyblivosti hrudní a bederní páteře se měřená vzdálenost 

v předklonu prodlouží o 10cm. 

3.Zkouška lateroflexe- hodnotí pohyblivost bederní a dolní hrudní páteře při úklonu, 

výchozí poloha je vzpřímený stoj, měření- na laterální ploše dolních končetin označíme 

výšku třetího prstu ruky. V maximálním úklonu znovu označíme výšku třetího prstu. 

Hodnocení- měříme vzdálenost mezi dvěma značkami na laterální ploše dolních končetin a 

porovnáváme tyto vzdálenosti na pravé a levé straně. 
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4.Thomayerův příznak- zkouška předklonu, výchozí poloha je vzpřímený stoj, měření- 

vyšetřovaný provádí plynulý předklon, bez pokrčení kolen. Sledujeme způsob provádění 

předklonu. Po dosažení maximálního předklonu změříme vzdálenost mezi 3 prstem ruky a 

podlahou. Hodnocení- při  normální pohyblivosti se vyšetřovaný dotkne špičkami prstů 

podlahy. Pokud se dotkne podlahy celou dlaní, hovoříme o negativní Thomayerově 

zkoušce (udává se v minus cm ), pokud vyšetřovaný nedosáhne špičkami prstů k podlaze, 

hovoříme o pozitivní zkoušce a znamenáme počet cm. 

5.Ottův příznak- hodnotí rozvíjení hrudní páteře při flexi a extenzi. Inklinační index-

výchozí poloha je vzpřímený stoj. Měření- naměříme od trnu obratle Th1 30 cm směrem 

kaudálním a označíme. Poté necháme provést plynulý předklon a změříme vzdálenost mezi 

oběma značkami. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou ve vzpřímeném stoji a v předklonu 

označujeme jako inklinační index. Reklinační index- výchozí poloha je vzpřímený stoj. 

Měření- naměříme od trnu obratle Th1 30 cm směrem kaudálním a označíme. Poté 

necháme provést plynulý záklon a změříme vzdálenost mezi oběma značkami. Rozdíl mezi 

naměřenou hodnotou ve vzpřímeném stoji a v záklonu označujeme jako reklinační index. 

Hodnocení- při normálním rozsahu pohybu v hrudní páteři se při předklonu měřená 

vzdálenost prodlouží nejméně o 3,5 cm a při záklonu se vzdálenost zmenší průměrně o 2,5 

cm. Celkové hodnocení udáváme jako součet inklinačního a reklinačního indexu. Je-li 

součet menší než 4 cm, usuzujeme na zmenšený rozsah pohyblivosti v hrudní páteři. 

6.Čepojův příznak- hodnotí rozvíjení krční páteře při předklonu, výchozí poloha je 

vzpřímený sed, měření- označíme trn C7 a směrem kraniálním naměříme a označíme 8cm. 

Necháme provést maximální předklon a znovu změříme vzdálenost mezi značkami 

Hodnocení- při normálním rozsahu pohyblivosti se měřená vzdálenost v předklonu 

prodlouží o 3 cm. 

7.Zkouška předklonu a záklonu hlavy- při maximální flexi krční páteře zjišťujeme 

vzdálenost brady od incisura jugularis sterni v cm. Při normální pohyblivosti se brada 

dotýká sterna, při extenzi hodnotíme vzdálenost brady od incisura jugularis sterni v cm. 

8.Forestierova fleche- je vzdálenost záhlaví od podložky a je pozitivní při zvětšené hrudní 

kyfóze, měření- se provádí na zádech na vyšetřovacím stole nebo ve stoji zády ke stěně. 

9.Vyšetření pomocí olovnice- hodnocení zpředu- olovnice spuštěná od processus 

xiphoideus dopadá mezi špičky dolních končetin. Sledujeme zda břišní stěna neprominuje. 

Hodnocení zboku- olovnice spuštěná v prodloužení zevního zvukovodu fysiologicky 

prochází středem ramenního kloubu a kyčelního kloubu do přední části nohy. 
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Hodnocení zezadu- sledujeme olovnici spuštěnou ze záhlaví. Hodnocení v rovině sagitální- 

vrchol krční lordózy od svislice je fysiologicky vzdálen o 2 cm, svislice se dotýká vrcholu 

hrudní kyfózy, vrchol bederní lordózy od svislice je fysiologicky vzdálen u dospělých o 

3,5 až 5 cm. Hodnocení v rovině frontální- sledujeme zda olovnice probíhá podél páteře a 

zda prochází interglutéální rýhou. Neprochází- li intergluteální rýhou, změříme odchylku 

v cm a označujeme jí jako dekompenzaci vpravo či vlevo.Vyšetření úklonu pomocí 

olovnice- při úklonu sledujeme olovnici spuštěnou z protilehlé axilly. Normálně má 

procházet intergluteální rýhou. Při hypermobilitě  se svislice dostává na kontralaterální 

stranu, naopak při omezeném úklonu zůstává na straně homolaterální. 

                                

ANTROPOMETRIE 

Při antropometrii zjišťujeme hmotnost těla, výškové a délkové rozměry, délkové a 

obvodové rozměry horních a dolních končetin. Zásady: měříme vždy obě končetiny a 

hodnoty porovnáváme, měříme od pevných bodů k dalšímu výběžku (antropometrické 

body). K měření používáme páskovou míru, (podle Šídlové, Hlinecké a Kačírkové 1996).            

                                                    

  

 

VYŠETŘENÍ SVALŮ 

 

SVAL ZKRÁCENÝ 

Základní vlastností každého svalu je schopnost zkracovat se. Je- li však omezená 

protažitelnost svalu do původní polohy a sval nedosahuje v klidu své normální fysiologické 

délky, takže podle stupně zkrácení a podle anatomického vztahu ke kloubu, který 

překračuje, může v klidu vychylovat kloub z nulového postavení, mluvíme o svalu 

zkráceném. Svalové skupiny, vytvářející protitah ke svalům zkráceným, se reflexně 

oslabují. Nejčastěji zkrácené svaly: m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, 

m.pectoralis mayor, m. trapezius (horní část ), m. triceps surae, m. soleus, ischiocrurální 

svaly, adduktory kyčelního kloubu, m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, 

paravertebrální svaly. Svaly převážně posturální obsahují z velké části vlákna posturální a 

mají významný sklon ke zkrácení. Vyšetření zkrácených svalových skupin musí být přesné 

a musí být zachován standartizovaný postup. V principu jde při vyšetření zkrácených 

svalových skupin o změření pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a 

v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou, přesně determinovanou 
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svalovou skupinu. Aby vyšetření bylo co nejpřesnější, musíme zachovat přesné výchozí 

polohy, přesné fixace a směr pohybu.              

 

SVAL OSLABENÝ 

Oslabené svaly mají sníženou svalovou sílu a často špatně fixují určité struktury. Síla svalu 

může být snížena absolutně v rámci malé trénovanosti organismu či v důsledku poranění 

svalu. Svaly s tendencí k oslabení- mm. scaleni, m. trapezius (dolní a střední část ), mm. 

rhomboidei, m.serratus anterior, břišní svaly, hýžďové svaly, m. deltoideus,  

m. vastus lateralis, medialis, intermedius, mm. peronei, sv. klenby nožní. Svaly převážně 

fázické obsahují z velké části svalová vlákna fázická a mají po zátěži sklon k oslabení. 

Svalovou sílu testujeme pomocí Funkčního svalového testu dle Jandy (Svalový test je 

pomocná vyšetřovací metody). 

 

SVALOVÉ ZŘETĚZENÍ 

Svaly nepracují izolovaně, nýbrž ve funkčních řetězcích, které se navzájem ovlivňují. 

Vznik nejčastějších bolestí v hybné soustavě se spojuje se svalovými zřetězeními.    

Svalová dysbalance neboli nerovnováha vzniká nejčastěji objevením zkrácených svalů a 

jejich reflexně oslabených antagonistů. K tomu dochází při statickém přetěžováním hybné 

soustavy. Svaly se zapojují jinak než za pohybu ekonomického. Rozeznáváme dva typy 

svalové dysbalance místní neboli lokální v určité kloubně svalové jednotce a                     

systémovou, která vznikne v celém hybném systému a její odstarnění bývá obtížnější, 

(podle Raševa 1992, Jandy 1996, Kabelíkové a Vávrové 1997).   
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4.9.2 REHABILITAČNÍ TECHNIKY 
     

Na základě vyšetření osteoporotika a dle akutního stavu pacienta lze využít následujících 

technik. Postizometrická relaxace- (dále PIR) je cvičební technika, kterou používáme pro 

zvětšení rozsahu pohybu v kloubech nebo protažení zkrácených svalů. Začíná se 

izometrickou kontrakcí proti minimálnímu odporu v trvání 7-15 sec. A následuje uvolnění 

a protažení svalů či provedení pohybu v kloubu pouze do bolesti.Šetrné masáže, kterými 

ovlivňujeme svalový tonus, používáme metodu pí. Hermachové tzv. hlazení.      

Senzomotorická stimulace- původně Freemanova technika, u nás podrobně rozpracovali 

Janda, Vávrová, vychází z moderní koncepce řízení hybnosti, podle níž každá porucha na 

periférii vyvolává změnu v centrálním nervovém systému (kůra a podkorová centra). 

Senzomotorická stimulace je facilitační technikou. Cílem je převést kontrolu hybnosti 

z úrovně korové- volní  na úroveň podkorovou-mimovolní- podvědomou,(podle Haladové 

1989). 

 

 

4.9.3 FYZIKÁLNÍ TERAPIE 
 

Fyzikální léčebné prostředky se vyznačují přiváděním tepelné, mechanické, elektrické, 

zvukové, magnetické, světelné energie do tělesných tkání, kde vyvolávají biologické 

procesy  podporující hojení. Při osteoporóze se zařazují jako pomocné léčebné prostředky, 

často se aplikují jako příprava pro další léčebné postupy, např. masáže před léčebnou 

tělesnou výchovou. Jindy jsou předepisovány fyzikální léčebné prostředky na zmírnění 

bolestí, na uvolnění stažených svalů, na prokrvení s cílem zlepšit látkovou výměnu ve 

tkáni. Nebo se elektrická energie využívá k cílenému vpravování léčebných látek přímo do 

postižené tkáně. 

 

VODOLÉČBA 

Voda působí příznivě na tělo účinkem tepelným, mechanickým i chemickým. Chladné 

vodoléčebné procedury se uplatňují hlavně jako protibolestivý prostředek. Rozhodující je 

vlastní provedení, které musí být velmi krátké a eventuálně opakované. Stačí, když chlad 

pronikne do povrchových vrstev kůže.Teplé vodoléčebné prostředky mají individuální 

snášenlivost a někteří pacienti si stěžují i na zhoršení obtíží. Rozšiřují se zejména kožní 
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cévy, neboť teplo proniká do hloubky tkání méně než chlad, ale pokud pacient trpí místní 

poruchou prokrvení, mají dobrý vliv i tyto procedury.Přísadové koupele- používají se 

výtažky např. z jehličí, heřmánku, řepíčku, pšeničných otrub atd. Je možné také použít pro 

koupel peloidní přísady (rašelina, slatina, bahno). Jsou také k dispozici ve formě tzv. fanga 

(bahna) pro aplikaci obkladů, zábalů pro prohřátí ve vodě. Pohybové lázně- používá se 

např. Hubbartův tank, což je velká vana ve tvaru písmene H, vede vířivé koupele a 

podvodní masáže a v této lázni se cvičí. Této procedury se používá velmi často hlavně při 

léčbě osteoporotických zlomenin např. páteře.  

 

SVĚTLOLÉČBA 

Světloléčba má u osteoporózy mimořádný význam. Sluneční záření je i největším zdrojem 

vitamínu D, který je důležitý i pro výstavbu kostí, neboť mimo jiné na něm závisí 

vstřebávání vápníku ve střevě. Horské slunce se  používá u starších jedinců v rámci léčby a 

prevence prořídnutí kostní tkáně. Nejlepší je ozařovat celé nahé tělo stále ve stejné 

vzdálenosti asi 1,5 m, začíná se 2 minuty zpředu a 2 minuty zezadu. Osvětlujeme obden a 

postupně dobu osvětlování prodlužujeme vždy o 30 až 60 sekund, až dosáhneme 8/9 minut 

z každé strany. 

 

ELEKTROLÉČBA 

Elektroléčba používá různé druhy elektrického proudu s cílem dosáhnout léčebného 

účinku. Transkutální elektrická neurostimulace je účinná u chronických bolestivých stavů a 

elektrody se přikládají na pohmatově určená bolestivá místa na těle, aby použité impulsy 

příznivě ovlivnily nervová vlákna vedoucí bolestivé vjemy. 

Galvanizace vede stejnosměrný elektrický proud ve tkáních pohybem iontů v elektrickém 

poli. Zvyšuje se látková výměna, nastává prokrvení, ustupuje otok, odplavují se zplodiny, 

mírní se bolestivost atd. Při iontoforéze se galvanickým proudem vpravují do tkání léčiva. 

Diatermie prohřívá i hluboko uložené tkáně proudy vysoké frekvence. Vznikem tepla se 

rozšiřují cévy, zvyšuje se látková výměna, zvyšuje se výživa tkáně, uvolňují se stažené 

svaly, mírní bolesti a urychlují se zotavovací děje.Ultrazvuk (sonoterapie ) působí 

mikromasáž tkání, jejich prohřátí, prokrvení, zvýšení látkové výměny a má i protibolestivé 

působení. Léčba magnetickými podněty–využití pulzních magnetických polí je 

mnohostranné, velmi příznivé účinky mají na kostní výstavbu a klidnění bolestí. 
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PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ PROSTŘEDKY A LÁZNĚ 

Náš stát je bohatý na přírodní léčivé zdroje a řada našich lázní se věnuje i léčení nemocí 

kostní tkáně, např. Bělohrad, Jáchymov, Teplice, Třeboň, Velichovky, Slatinice, Bechyně. 

Mezi léčivé přírodní zdroje patří minerální léčivé vody s biologicky účinnými součástmi, 

které se podávají ve formě pitných kúr, koupelí, obkladů, výplachů, inhalací, dále kašoviny 

(peloidy- rašeliny, slatiny, bahna ), aplikované ve směsi s vodou, a klimatické podněty 

využívající podnebí lázeňského místa. 

 

 

 

MASÁŽE 

Masážní hmaty přímo na kost nepůsobí, ale tím, že zasahují příznivě do kůže, podkoží, 

svalů, vazů, šlach, kloubních pouzder, jejich úponů, příznivě ovlivňují i pochody 

v kostních tkáních (podle Dostála a  Trnavského 1990, Javůrka 1998). 

                                         

 

        

 

4.9.4 CÍL LÉČEBNÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY U OSTEOPORÓZY 
 

Prevence začíná již v dětském věku. Příznivý vliv při zatěžování kostí pohybem se 

vysvětluje stimulací kostních buněk, čímž se zlepšuje architektonika kostí. U včasně 

diagnostikované osteoporózy je cílem léčebné tělesné výchovy (dále LTV) vycvičit pevné 

posturální svalstvo na ochranu celé páteře. Dále LTV soustřeďujeme protažení zkrácených 

svalů a posilování oslabených. Všímáme si statiky a dynamiky páteře. Hodnotíme vadné 

stereotypy. Upozorníme nemocného, aby používal vhodnou ortopedickou obuv a při 

nožních vadách korekční vložky. Při zjištění rozdílné délky končetin doporučujeme 

používat podpatěnku. Neměli bychom provádět švihové cviky a spíše je nutné používat 

jemná tahová cvičení. LTV je individuální či skupinové. Používají se rehabilitační balóny. 

Cvičenci se učí správnému držení těla na balónu a po jeho zvládnutí se přistupuje ke 

cvičení. Cílem tohoto cvičení je zlepšení svalového korzetu. Dále je vhodné používat 

pružné pásy pro posilování. Princip spočívá v tom, že pružný pás nedovolí překročit plný 

rozsah kloubní pohyblivosti a dojde k posilování proti odporu. Další možností rehabilitace 
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je cvičení ve vodě. Cvičení má pro nemocné analgetický účinek.Vztlak vody umožňuje 

provádět pohyby ve větším rozsahu a s menší námahou. Procvičujeme tu všechny pohyby 

páteře. Dále na zlepšení koordinace pohybu, můžeme použít koordinačních cviků ve vodě.  

LTV při komplikacích osteoporózy- cílem  LTV na lůžku je snížení bolesti, prevence 

kontraktury a vzniku dalších fraktur. Úlevovou  polohou pro nemocné je leh na boku 

s pokrčenými dolními končetinami. Jako u jiných imobilních pacientů se soustředíme na 

dechová cvičení. Používáme nácvik lokalizovaného a rytmického dýchání. Důležitá je 

prevence tromboembolických nemocí. Protažení zkrácených zádových svalů provádíme 

pomocí měkkých technik a šetrným cvičením. Posilovací cvičení zahajujeme po zvládnutí 

izometrických cviků (kontrakce pánevních, břišních a hýžďových svalů). Později 

přecházíme na posilování břišních a zádových svalů. 

Dále následuje výcvik sebeobsluhy (osobní hygiena, oblékání ). Kompresívní fraktury se 

hojí delší dobu a nemocný nosí fixační korzet pro udržení postury těla. Pakliže jsou 

fraktury zhojené, můžeme přejít k intenzivnímu posilování trupového svalstva (podle 

Šťastné  1999).       
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4.9.5 SPRÁVNÉ POHYBOVÉ STEREOTYPY 
 

Do cvičební jednotky bych určitě zařadila nácvik správných stereotypů.  Páteř a další kosti 

postižené prořídnutím tkáně potřebují z hlediska každodenního zatížení ochranné 

odlehčené držení. To znamená ekonomické držení těla. 

NÁCVIK SPRÁVNÉHO SEDU 

Dbáme na to, aby sedadlo bylo pevné a v přiměřené výši a aby byla možnost pevné opěry 

zad. Nedoporučují se dlouhé sezení s prolomenou páteří v měkkých křeslech. Vhodné je i 

použití sedacích klínů. 

Požadavky odlehčujícího sedu dle Bruggera: 

1.klopení pánve dopředu 

2.zdvižení hrudníku 

3.opravit držení hlavy- korektura osy 

4.dýchání do břicha 

5.opravit držení ramen- volně, dole vzadu, zevní rotace končetin, dobrá fixace 

mezilopatkových svalů 

6.dolní končetiny se stehny asi v úhlu 45°od sebe, nohy pod koleny spočívají na zemi 

v mírné zevní rotaci   

       

SPRÁVNÝ STOJ 

Stát se má co nejméně bez většího zatížení, občas s pokrčením kolen nebo s opřením o 

podložku a pokud se naskytne možnost si sednout, využít ji.Nácvik správného stoje- stůjte 

rovně, postavte se zády ke zdi a snažte se, abyste se celými zády opřeli o zeď, hlavu 

zakloňte tak, aby se i zadní část hlavy dotkla zdi, ramena tlačte dozadu a zatáhněte břicho a 

vypněte hruď,hleďte dopředu. 

 

SPRÁVNÁ CHŮZE 

Choďte vzpřímeně, pohybujte při chůzi horními končetinami. Dávejte pozor při chůzi na 

pády, výhodná je i přiměřeně vysoká hůl, která udrží postavu ve vzpřímeném postoji. 

 

SPRÁVNÉ NOŠENÍ BŘEMEN 

Zde je kladen důraz na to, aby nebyla břemena přenášena s polohou těla v záklonu (při 

vyvažování hmotnosti těžšího břemene) a aby, pokud je to možné, nebyla nošena těžší 
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břemena pouze v jedné ruce. Těžší břemeno přenášíme co nejblíže osy trupu, zdvihejte je 

z dřepu (pokrčené horní končetiny v loketním kloubu). Těžší předmět neste oběma rukama 

těsně u těla, nikoli s nataženými končetinami.  

 

POLOHA NA LŮŽKU  

Postel musí být rovná a pevná, ale s matrací. Dobrá matrace má naše tělo podpírat tak, aby 

nedocházelo k deformacím páteře, avšak neotlačovat. Polštář pod hlavu by měl být i menší, 

můžeme použít polštář i pod bedra nebo pod kolena. Přikrývky volíme raději lehčí. 

 

BĚŽNÉ DENNÍ ČINNOSTI 

Vaření- vše mít připraveno v potřebné výši, používat lehkých a menších nádob, nepřenášet 

těžké předměty, vyhnout se častému ohýbání. Úklid domácnosti- doporučuje se uklízení 

v kleku a používat dostatečně dlouhé násady na koště, smeták nebo vysavač. Hygiena- 

raději doporučujeme mýt se ve vaně, používat protiskluzovou podložku do vany a 

madla.Ošacení- doporučujeme nosit volný oděv, netěsnící vyklenuté břicho. Obuv- má mít 

nízký podpatek, má být pohodlná, aby umožňovala bezpečnou chůzi. Při obouvání raději 

sedíme nebo použijeme obouvacích lžic s dlouhým držadlem. Podrážky volíme 

protiskluzové. Zařízení bytu-má být co nejednoduší, odstraníme ostré hrany a rohy 

nábytku, pozor na upevnění koberců na podlaze. Na schodech má být pevné zábradlí, 

v celém bytě je potřebné dostatečné osvětlení (podle Raševa 1992, Kociána 1995, 

Blahoše 1997). 
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4.9.6 POUŽITÍ KORZETU A PROTEKTORU BOKU 
 

KORZET 

Korzety jsou indikovány při zlomeninách obratlů jako podpora páteře, doporučují  se 

zejména při delších cestách a při cestách hromadnou dopravou a tam, kde je větší riziko 

pádu.  

 

PROTEKTOR BOKU 

Dnes lez již využít v prevenci  pro vznik zlomeniny krčku stehenní kosti chránič 

(protektor) boku z umělé hmoty, podloženým měkkým materiálem a nalepený na bok nebo 

zpracovaný do oděvu. Na trhu s pomůckami pro pacienty s osteoporózou se od roku 1995 

objevují tzv. ochranné nohavice. Do nohavic jsou všité oválné tělíska- zvané protektory. 

Protektor má konkávní tvar s výškou asi 3 cm a váží maximálně 31g. Vnější vrstvu tvoří 

elastický syntetický materiál polypropylen, který má schopnost absorbovat tlakovou 

energii vznikající při pádě, úderu a náraze atd. Střední vrstvu tvoří pevnější perforovaná 

vrstva polypropylenu, která též absorbuje energii, ale především má schopnost ji plošně 

přenášet na okolní struktury. 

 

INDIKACE PRO POUŽITÍ PROTEKTORU 

 

1.pacienti s anamnézou zlomeniny krčku femuru 

2.pozitivní rodinná anamnéza na zlomeniny krčku  

3.anamnéza zlomenin skeletu u pacientů nad 50 let 

4.pacienti se sníženým obsahem kostního minerálu v oblasti krčku femuru 

5.pacienti ve věku 75 let s pokročilou osteoporózou, 

6.pacienti s osteoporózou s přidruženými chorobami (podle Kociána 1996, Wendlové 

1997)  
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Obr.11 Protektor boku  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 

5.1 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH OSOB  
 

Pracovala jsem se dvěma soubory pacientů, kteří utrpěli zlomeninu hrudní nebo bederní 

páteře na podkladě osteoporózy. Pacienti se léčili na Spondylochirurgickém oddělení ve 

Fakultní nemocnici  v Praze  Motole, kde mě poskytli informace týkající se konzervativní a 

operační léčby u osteoporotických zlomenin obratlů. 

 

 

 

5.1.1 METODA MĚŘENÍ- HODNOCENÍ  RTG SNÍMKŮ 

 
Byla použita metoda měření a  hodnocení rtg snímků. Na rtg snímcích lékaři  hodnotí 

deformace obratlového těla vzniklé úrazem a měří progresi úhlu kyfózy.Úhel kyfózy byl 

měřen na bočné rtg projekci (v sagitální rovině)  provedené ve stoje. Úhloměrem byl 

měřen úhel, který vznikl proložením přímek spodními krycími plotnami sousedních 

zdravých obratlů. Byla zaznamenána  úrazová kyfóza a výsledná kyfóza po 6 měsících. 
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5.1.2 KAZUISTIKY PACIENTŮ LÉČENÝCH KONZERVATIVNÍM 

ZPŮSOBEM 

 
1. Kazuistika 

Žena  P.V., narozena 1931, OA- pacientka vážněji nestonala. NO-fraktura obratle L1 

v osteoporotickém terénu,došlo k poranění přední části obratle, odlomení hrany bez 

viditelné léze,periférie- hybnost, čití a prokrvení zachováno.Příčina- pád ze schodů, léčba-

konzervativní terapie-používání podpažních berlích. 

 

2. Kazuistika 

Žena P.J., narozena 1932, OA- bezvýznamná, NO autonehoda- spolujezdkyně, fraktura 

obratle  L2- palpační citlivost nad spinosem L2, periférie- hybnost, čití a prokrvení 

zachováno, jednalo se o klínovitou deformaci těla L1 s prolomením horní krycí plotny, bez 

dislokace do páteřního kanálu, vzhledem k vyhovujícímu postavení bylo rozhodnuto o 

konzervativní terapii, pacientka hospitalizována  v rehabilitačním zařízení Malvazinky. 

 

3. Kazuistika 

Muž S.J., narozen 1935, OA- 2002 operace C5/C6 pro cervikální myelopatii, rakovina 

prostaty. NO- doma upadl na záda, ihned bolest bederní páteře. Převezen do nemocnice 

v Mladé Boleslavi, kde byla zjištěna kompresivní zlomenina L2,pacient byl přeložen na 

spondylochirurické oddělení do Fakultní nemocnice Motol v Praze k dovyšetření a 

následné terapii. Zde dále zjištěna slabost dolních končetin bez poruchy čití a prokrvení, 

částečná inkontinence odpovídající demyelinizačnímu syndromu již před úrazem, pacient 

je pravidelně sledován na neurologii. 

 
4. Kazuistika 

Žena V.M., narozena 1947, OA- bezvýznamná. NO-  fraktura obratle L1 

v osteoporotickém terénu, došlo k poranění přední části obratle, převážně kostní léze, dále 

nález skoliózy s vrcholem L1.Příčina-  pád doma v koupelně. Dominují bolesti hlavy a 

závratě,doporučeno vyšetření na spádové neurologii , dále doporučeno plavání a  

intenzivní rehabilitace se zaměřením na posílení svalového korzetu. 
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5. Kazuistika 

Žena N.V., narozena 1934, OA- osteoporóza 3.stupně, pacientka se léčí v Osteocentru 

v ÚVN ve Střešovicích. NO-  patologická zlomenina obratlů Th8 až Th12, nejvýrazněji 

Th10, prolomení krycích plotének, dislokace fragmentu do kanálu není, výrazná palpační 

bolestivost v oblasti hrudní páteře, pohyblivost páteře omezena, čití bez deficitu, nasazen 

Jewet korzet, doporučen šetřící režim a posilovat zádové svaly. 

 

6.Kazuistika 

Muž Z.V. narozen 1923, OA- pokročilá osteoporóza, NO- patologická zlomenina Th12 

(poranění zadní části obratle), zlomenina malých kloubů bez dislokace, roztržení předního 

podélného vazu a disku.Periférie- hybnost, čití i prokrvení zachváno.Vzhledem k velmi 

pokročilé osteoporóze a celkovému závažnému internímu stavu zvolen konzervativní 

způsob léčby. 

 

7. Kazuistika 

Žena K.J., narozena 1927, OA- bezvýznamná, NO- fraktura obratle Th12 (poranění přední 

části obratle, odlomení hrany bez viditelné léze), periférie- čití, hybnost a prokrvení 

zachováno Příčina- pád ze stoje ze  židle.Vzhledem k věku a pokročilé osteoporóza 

navrhnuta konzervativní terapie. 

      

8. Kazuistika 

Muž S.B.,narozen 1938, OA- tonsilektomie, urolitotrypse, NO- tříštivá zlomenina obratle 

Th12 (klínovitá zlomenina bez viditelné léze). Periférie v normě- čití i hybnost zachováno. 

Příčina- kolapsový stav-  opakované pády, pacient nalezen po několika dnech 

v bezvědomí, metabolický rozvrat, amnézie. Vzhledem k vyhovujícímu postavení bylo 

rozhodnuto o konzervativní terapii. 

 

9.Kazuistika  

Žena U.A., narozena 1930,OA- ICHS, osteoporóza 3stupně, NO-  fraktura Th10 (poranění 

zadní části obratle, zlomenina malých kloubů bez dislokace). Příčina- pád ze stromu při 

česání jablek asi ze 2 metrů, poraněna hrudní páteř a pravé oko (kontuze bulbu), palpační 

bolestivost hrudní páteře, čití bez deficitu. Vzhledem k vyhovujícímu postavení bylo 

rozhodnuto  o konzervativní terapii, pacientka byla vertikalizována podpažními berlemi. 
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10. Kazuistika 

Žena P.M., narozena 1942, OA- bezvýznamná, synovektomie levého zápěstí. NO- upadla 

na záda na ledě- zlomenina obratle Th8 (klínovitá zlomenina bez viditelné jasné léze), dále 

zlomenina levého zápěstí a pátého a šestého žebra vpravo, doporučen šetřící režim, 

omezení sedu na nejnutnější dobu, chůze s podpažními berlemi. 

. 

 

 

Tab.2 Soubor pacientů léčených konzervativně  

  

 
Pohlaví věk Etiologie Etáž způsob léčby 
1.žena P.V.  75 let Pád ze schodů L1 PB 
2.žena P.J. 76 let Autonehoda L2 PB 
3.muž S.J. 71let Pád na záda L2 PB 
4.žena V.M. 59 let Pád v koupelně L1 PB 
5.žena N.B. 72 let sériová fr. při terapii KK Th8,9,10,11,12 Jewet korzet 
6.muž Z.V. 83 let Pád na záda Th12 PB 
7.žena K.J. 79 let Pád židle Th12 PB 
8.muž S.B. 68 let Pád při kolapsovém stavu Th12 Chodítko 
9.žena U.A. 76 let Pád z jabloně Th10 PB 
10.ženaP.M. 64 let Pád na ledě Th8 PB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 
 



5.1.2.1 VÝSLEDKY HODNOCENÍ RTG SNÍMKŮ U KONZERVATIVNÍ 

LÉČBY 

 
Tab.3 Výsledky hodnocení rtg snímků- konzervativní léčba 
 

 Etáž 
AO  
Klasifikace 

Úrazová  
kyfóza 

Úrazové snížení 
obrat. těla 

Progrese 
kyfózy po 6 
měsících 

Výsledné  
snížení obrat. 
těla po  6 m. 

Žena P. V. fr. L1 A.1.2. 5° o 1/3 5° o 1/3 
Žena P. J. fr. L2 A.1.2. 0° o ¼ 5° o ¼ 
Muž S. J. fr. L2 A.1.3. 0° o 1/3 0° o 1/3 
Žena V. M. fr. L1 A.1.1. 0° o ¼ 5° o ¼ 
Žena N. V. fr. Th8/Th 12 A.2.2. 5° o 1/3 10° o 1/3 
Muž Z. V. fr. Th12 B.1.2,A.3.1. 15° o 1/3 20° o ¾ 
Žena K. J. fr. Th12 A.1.2. 0° o ¼ 0° o 1/3 
Muž S. B. fr. Th12 A.1.3. 10° o ½ 20° o ½ 
Žena U. A. fr. Th10 B.1.2.A.1.2. 10° o ½ 30° o ¾ 
Žena P. M. fr. Th8/Th 12 A.1.3. 15° o ½ 25° o 2/3 
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5.1.3 KAZUISTIKY U PACIENTŮ LÉČENÝCH OPERAČNÍM 

ZPŮSOBEM 

 

 
1.Kazuistika 

Muž D.D., narozen 1936, OA- bezvýznamná, běžné dětské nemoci, NO- fraktura L1 

(nestabilní tříštivá zlomenina), příčina- pád ze žebříku 5metrů, po úraze pro bolest 

neschopen chůze, neurologicky bez deficitu, transport vrtulníkem FNM. Operační výkon- 

laminektomie L1, dekomprese,  náhrada těla obratle-Synex 

 

2.Kazuistika 

Muž H.P., narozen 1941, OA- běžné dětské nemoci, transplantace rohovky vpravo, 

hypertenze. NO- fraktura L1 (poranění přední části obratle, roztržení předního a podélného 

vazu a disku), příčina- pád při chůzi, periférie bez neurologického deficitu. Operační 

výkon- repozice zlomeniny a zadní stabilizace, ošetření těla L1 vertebroplastikou. 

 

3.Kazuistika 

Žena T.N., narozena 1947, OA- běžné dětské nemoci, karcinom mammy, abusus alkoholu, 

pacientka se léčí v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. NO- fraktura Th12,iradiace 

interkostálně do břicha a dolních končetin, příčina- pacientka pocítila prasknutí v zádech, 

když pomáhala matce při otáčení na lůžku. Operační výkon- laminektomie Th12, 

dekomprese. 

 

4.Kazuistika 

Muž K.M., narozen 1939, OA- bezvýznamná. NO-fraktura L1 (poranění přední části 

obratle a zlomenina zadních elementů se subluxací),příčina- pád ze stromu, po pádu ještě 

chodil, hybnost i čití zachovány. Operační výkon- ošetřeno kombinovaným přístupem- 

zadní stabilizace a doplněno diskektomie a fúzí štěpy ze předu. 
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5.Kazuistika 

Muž V.M., narozen 1932, OA-běžné dětské nemoci, hypertenze.NO- fraktura L2 (poranění 

přední části obratle, roztržení předního a podélného vazu a disku, periférie- citlivost, 

prokrvení, pohyb a svalová síla v normě.Příčina- pád doma ze štaflí.Operační výkon- zadní 

stabiliazece a ošetření těla L2 spongioplastikou. 

 

 

6.Kazuistika 

Muž W.J., narozen 1943, OA- abusus alkoholu, hypertenze.NO- fraktura L1 (těžká 

nestabilní tříštivá zlomenina), čití bez deficitu. Příčina- pád asi z 1 metru, doma při 

prořezávání stromků.Operační výkon- kombinovaný výkon- repozice zadní instrumentací a 

následně korporektomie těla L1 (náhrada těla obratle titanovou klecí Synex). 

 

7.Kazuistika 

Žena Š.V., narozena 1930, OA- diabetes mellitus na inzulínu, hypertenze.NO- fraktura 

Th12- (klínovitá zlomenina, bez jasné léze vazů), příčina – pacientka doma zakopla přes 

práh. Operační výkon- pro pokročilou osteoporózu indikován přední výkon- stabilizace 

Th11-L1, náhrada těla obratle L1 titanovou klecí Synex). 

 

8.Kazuistika 

Muž E.I., narozen 1942, OA- abus alkoholu, NO- fraktura L2- (těžká nestabilní tříštivá 

zlomenina), příčina- pád v opilosti ze schodů.Operační výkon- laminektomie L2, 

dekomprese. Po operaci vznik chabé parézy na dolních končetinách, pro které pacient 

přeložen k rehabilitaci na spinální jednotku. 

 

9.Kazuistika 

Muž R.R., narozen 1964, OA-vegan,osteosyntéza diafýzi humeru, NO fraktura L1 v terénu 

skoliózy- (traumatický výhřez disku) a fraktura obou patních kostí, příčina- pád ze 

stromu.Operační výkon- laminektomie L1, dekomprese, použit fixátor Socon. 
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10.Kazuistika 

Žena K.J.,narozena 1935,  OA- osteoporóza 3 stupně.NO-fraktura Th12 (těžká nestabilní 

tříštivá zlomenina) a fraktura L2 (poranění přední části obratle- odlomení hrany bez 

viditelné léze obratle).Příčina- pád doma v kuchyni. Operační výkon- kombinovaný výkon, 

zadní stabilizace a korporektomie- náhrada těla Th12. 

 

 

   

 
Tab.4 Soubor pacientů léčených operačně 

 

 
Pohlaví věk Etiologie Etáž způsob léčby 
1.muž D.D  70 let Pád ze žebříku L1 Kombinovaný výkon 
2.muž H.P. 65 let Pád při chůzi L1 Zadní stabilizace 
3.žena T.N. 59 let Patologická zlomenina Th12 Zadní stabilizace 
4.muž K.M. 67 let Pád ze stromu L1 Kombinovaný výkon 
5.muž V.L. 74 let Pád ze štaflí L2 Zadní stabilizace 
6.muž W.J. 63 let Pád ze stromu L1 Kombinovaný výkon 
7.žena Š.V. 76 let Pád přes práh Th12 Kombinovaný výkon 
8.muž E.R. 64 let Pád v opilosti ze schodů L2 Zadní stabilizace 
9.muž R.R. 42 let Pád ze stromu L1 Zadní stabilizace 
10.žena K.J. 71 let Pád doma Th12, L2 Kombinovaný výkon 
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5.1.3.1 VÝSLEDKY HODNOCENÍ RTG SNÍMKŮ U OPERAČNÍ LÉČBY 

 

 

 
Tab.5 Výsledky hodnocení rtg snímků- operační léčba 

 

 
Etáž 
  

AO  
Klasifikace 
  

Úrazová 
kyfóza 
  

Úrazové snížení 
obrat. 
 těla 

Progrese 
kyfózy 
po 6 měsících 

Výsledné  
snížení obrat. 
těla po  6 m. 

1.Muž D.D. fr. L1 A.3.3. 5° o ½  0° 
náhrada- 
Synex-zapadá  

2.Muž H.P. fr. L1 A.3.1. 10° o 1/3 15° o 1/3  
3.Žena T.N. fr.Th12 B.1.2,A.3.1. 30° o ½ 0° o 1/3 
4.Muž K.M. fr. L1 A.3.3.,B.2.1. 5° o ¾ fyziologické fyziologické 
5.Muž V.L. fr. L2 A.3.1. 5° o ¼ 5° o 1/3 
6.Muž W.J. fr. L1  A.3.3. 10° o ½ fyziologické Synex 
7.Žena Š.V. fr. Th12 A.3.1.,A.1.1. 5° o 1/3 15° Synex-zapadá 
8.Muž E.I. fr. L2 A.3.3. 0° o 2/3 0° Synex-zapadá 
9.Muž R.R. fr.L1 A.3.2. 15° o ½ fyziologické fyziologické 
10.Žena K.J.  fr.Th 12, L2 A.3.3., A.1.2. 15° o ¾ 5° Synex-zapadá 
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5.1.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY OSTEOPOROTICKÝCH  

ZLOMENIN PÁTEŘE 
 

Cílem mé diplomové práce bylo doložit význam pohybové aktivity u pacientů 

s osteoporotickými zlomeninami obratlů. Dříve než je vůbec možné začít s komplexní 

léčbou osteoporózy, jejichž součástí pohybová aktivita je, musíme vytvořit podmínky ke  

zhojení zlomeniny. Doba potřebná ke kostnímu zhojení zlomeniny obratle je zhruba 3 

měsíce. Po tuto dobu pacient dodržuje pohybový režim, který spočívá v omezení axiálního 

zatěžování páteře a omezení sezení, jako prevence vzniku kyfotické deformity páteře. 

S intenzivní pohybovou aktivitou se začíná mezi 3 až 6 měsícem individuálně  podle 

úspěšnosti léčby. 

Abych získala povědomí o současných trendech léčby osteoporotických zlomenin obratlů, 

sledovala jsem ve spolupráci se Spondylochirurgickým oddělením FN Motol soubor 

dvaceti pacientů léčených na tomto pracovišti. Pro srovnání jsem vybrala 2 skupiny 

pacientů. První skupina 10 pacientů byla léčena konzervativním způsobem- tvořili jí 

především pacienti staršího věku, se stabilními zlomeninami obratle a bez neurologického 

deficitu. Výhodou konzervativní terapie je především to, že pacienta nezatěžujeme operací 

a riziky s ní spojenými jako je celková anestézie, operační a  pooperační komplikace.  

U druhé skupiny deseti pacientů s osteoporotickými zlomeninami obratle volili lékaři 

operační řešení, a to v případech, kdy šlo zejména o mladšího jedince s nestabilní 

zlomeninou obratle nebo v případech, kde byl  přítomen neurologický deficit. Operační 

léčba umožňuje dekompresi nervových struktur a pomocí speciálních instrumentárií 

repozici a stabilizaci zlomenin, díky které mohou být pacienti lépe ošetřováni a časněji 

mobilizování.Úspěch léčby zlomenin obratlů za použití těchto instrumentárií je závislí na 

kvalitě kosti, do které jsou ukotveny, a to je u pacientů s osteoporózou rizikovým faktorem 

neúspěchu léčby, který spočívá v uvolňování fixátorů případně zapadání titanových klecí   

( Synex), které se používají k náhradě těl obratlů, což dokládají výše uvedené kazuistiky. U 

čtyřech z deseti operovaných pacientů (viz. kasuistiky- 1,7,8,10) došlo k uvolnění fixátoru 

nebo zapadání titanové klece. 

Na základě výsledků výše uvedeného souboru s osteoporotickými zlomeninami obratle, 

bychom mohli dojít bez podrobnějšího zkoumání k mylnému závěru, že operační léčba je 

méně úspěšná než konzervativní postup. Je třeba si uvědomit, že skupina pacientů léčených 

operačně byla složena ze závažnějších, většinou nestabilních a tříštivých zlomenin, 
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případně zlomenin u kterých byla porušena integrita páteřního kanálu. Operační řešení 

bylo proto často absolutní indikací k zachování, či obnovení neurologických funkcí. A u 

těchto pacientů by zcela jistě konzervativní postupy nebyly dostatečné. To vše potvrzuje, 

že osteoporotické zlomeniny  i v dnešní době, kdy jsou dostupné moderní chirurgické a 

nechirurgické postupy léčby zůstávají složitým socioekonomickým problémem, kdy 

nejlevnější a nejlepší výsledky přináší prevence jejich vzniku. 
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5.2 METODA SLEDOVÁNÍ 

  
Metoda sledování byla provedena u dvou souborů pacientů s diagnózou různého stupně 

osteoporózy.První soubor pacientů tvořili pacienti po osteoporotických zlomeninách páteře 

léčeni konzervativně, druhý soubor tvořili pacienti léčeni operačním způsobem. První 

soubor tvořili 3 muži a sedm žen ve věku od 59 do 83 let, druhý soubor tvořilo 7 mužů a 3 

ženy ve věku 42 až 76 let. 

 

 

 

5.2.1 METODA VYŠETŘENÍ A POZOROVÁNÍ   

 
Byly použity metody hodnotící pohyblivost páteře- Schoberův příznak hodnotící rozvíjení 

bederní páteře, Stiborův příznak hodnotící pohyblivost bederní i hrudní páteře, 

Thomayerův příznak – zkouška předklonu, dále Ottův inklinační a deklinační příznak 

hodnotící pohyblivost hrudní páteře. 
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5.2.2 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ POHYBLIVOSTI PÁTEŘE 6 MĚSÍCŮ 

PO ÚRAZE  
 

 

Výsledky měření rozsahu hybnosti páteře potvrdily, že rozsah pohybu u operovaných 

pacientů je menší. To je zapříčiněno použitím instrumentárií jejichž principem je vznik 

pevné meziobratlové fúze zafixovaných obratlů. Počet fúzovaných segmentů u tohoto 

způsobu léčby je vždy větší než jeden, narozdíl od konzervativní léčby, kdy dojde 

v nejlepším případě k fúzi pouze zlomeného segmentu.     

 

 
 

 

Tab.6 Výsledky hodnocení pohyblivosti páteře po konzervativní léčbě, 6 měsíců po úraze 

 

 
Etáž 
  

Schoberův 
Příznak –
normál 4cm 

Stiborův 
 Příznak-
10cm 

Thomayerův 
příznak 

Ottův inklinač. 
příznak-normál 
3,5cm 

Ottův reklinač. 
příznak  - 
2,5cm 

Žena P. V. fr. L1 4cm 5cm +11cm 3cm -2cm 
Žena P. J. fr. L2 3cm 5cm +10cm 3,5cm -2,5cm 
Muž S. J. fr. L2 2cm 4cm +20cm 3,5cm -2,5cm 
Žena V. M. fr. L1 0cm 8cm +10cm 3cm -2cm 
Žena N. V. fr. Th8/Th 12 2cm 6cm +13cm 1cm -1cm 
Muž Z. V. fr. Th12 1cm 3cm +18cm 1cm -1,5cm 
Žena K. J. fr. Th12 4cm 5cm +8cm 1cm -1cm 
Muž S. B. fr. Th12 3cm 4cm +15cm 2cm -2cm 
Žena U. A. fr. Th10 1cm 9cm +11cm 2cm -2,5cm 
Žena P. M. fr. Th8/Th 12 2cm 5cm +10cm 1cm -0,5cm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 81 
 



Tab.7 Výsledky hodnocení pohyblivosti páteře po operační léčbě, 6 měsíců po úraze 

 

 
Etáž 
 

Schoberův 
Příznak 

Stiborův  
příznak 

Thomayerův   
příznak 

Ottův inklinač. 
příznak 

Ottův 
reklinač.příznak 

1.Muž D.D. fr. L1 2cm 5cm +20cm 1cm 0,5cm 
2.Muž H.P. fr. L1 1cm 7cm +17cm 2,5cm 0cm 
3.Žena T.N. fr.Th12 2cm 4cm +25cm 0,5cm 1cm 
4.Muž K.M. fr. L1 3cm 3,5cm +30cm 1,5cm 0,5cm 
5.Muž V.L. fr. L2 1cm 5cm +27cm 2cm 2cm 
6.Muž W.J. fr. L1  1cm 4cm +22cm 0,5cm 1cm 
7.Žena Š.V. fr. Th12 0cm 2,5cm +19cm 1cm 0,5cm 
8.Muž E.I. fr. L2 2cm 3cm +20cm 2cm 1cm 
9.Muž R.R. fr.L1 1cm 2cm +25cm 1,5cm 1cm 
10.Žena K.J.  fr.Th 12, L2 3cm 4cm +26cm 2cm 0,5cm 
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5.2.2.1 DOPORUČENÝ CVIČEBNÍ PROGRAM PO 

OSTEOPORORICKÝCH  ZLOMENINÁCH PÁTEŘE 
 

Cvičební jednotka se řídí s ohledem na momentální je stav pacienta. Cvičební jednotka  by 

měla být zaměřená na sebeobsluhu- zlepšení kloubní pohyblivosti, dále na zlepšení svalové 

síly a zlepšení plicní ventilace. Cvičební jednotka by měla obsahovat prevenci proti pozdní 

symptomatologii osteoporózy- kyfotizace páteře, lokální bolest, svalové kontraktury, 

svalové dysbalance. Cvičební jednotku začínáme vždy z antalgických poloh. 

Ve cvičební jednotce bych použila  prvky dechové  gymnastiky. Cílem těchto cvičení je 

ekonomická a účelná dechová práce a průběh dýchání. U osteoporózy je dýchání omezeno 

podle stupně její pokročilosti, zvětšená hrudní kyfóza mění i sklon žeber a omezuje  tak 

rozsah jejich pohybu a ztěžuje  tak práci dechových svalů. 

Při akutních bolestech by měl být cvičenec imobilisován do antalgické polohy. Při 

odeznění akutní bolestivosti bych doporučila protibolestivé polohování, například při 

bolestech v šíjové krajině pomáhá podložení krční páteře ortopedickým polštářkem. 

Bolestem v bederní krajině zabráníme podložením polštářkem a zamezíme tak poklesu 

bederní páteře do vodorovné polohy, tato poloha podporuje vzpřímené držení páteře. Dále 

bych se zaměřila na cvičení ovlivňující svalové dysbalance- protahování zkrácených svalů. 

V léčbě osteoporózy se provádí protahování zkrácených svalů po jejich předchozím 

prohřátí a prokrvení, lze je provádět aktivně i pasivně. Posilování oslabených svalů se 

provádí zpočátku cvičením klidovým (izometrickým) napínáním svalů a následně můžeme 

použít dynamické cviky. Dále bych se snažila vytvořit svalový korzet, který pomůže 

odpružit na sebe doléhající obratle s meziobratlovými destičkami, čímž by se měla výrazně 

snížit bolestivost páteře, hlavně ve stoji a při pohybu. Důležité je i nácvik správných 

stereotypů- zejména stereotyp chůze, kdy většinou dochází k lateralizaci pánve a stereotyp 

sedu. 

Stupně cvičení pro nemocné s odvápněním kostí jsou čtyři, zařazení do skupiny určuje 

ošetřující lékař. 
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Při cvičení bychom měli dodržet tyto zásady: 

 

• nikdy nevedeme pohyb přes algický bod, cvičení by nemělo vyvolávat bolest 

(tzn.nesmí při něm vznikat nová bolest, která nesmí být ani bodavá, ani nikam 

vystřelovat)   

• vždy provádíme pohyb pomalu a tahem (vyvarujeme se všech švihových cvičení), 

důležitý je plynulý nástup pohybu, zakázány jsou všechny prudké pohyby stlačující 

páteř v podélném směru (tj. skoky z výše) a nevhodné jsou také spinální a rotační 

cviky páteře    

• každý cvik opakujeme 6/10x, cvičíme alespoň 1x denně 

• snažíme se o rovnováhu mezi jednotlivými svalovými skupinami 

• při cvičení nezadržujeme dech 

• nejvhodnější je cvičení nalačno, alespoň dvě až tři hodiny po hlavním jídle 

• začínáme cvičit od lehčích cviků po náročné 
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CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO OSTEOPOROTICKÝCH ZLOMENINÁCH PÁTEŘE 

 

LEH NA ZÁDECH 

 
1.Leh na zádech, obě dolní končetiny natažené, přitáhnout špičky, propnout kolena, 

stáhnout hýždě, zatáhnout břicho, ramena tlačit do podložky, výdrž 3sec.,6/10x 

 

výchozí poloha,vdech                                                                cvik, výdech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Leh na zádech, obě dolní končetiny natažené, stáhnout hýždě, zatáhnout břicho, střídavě 

zanožujeme levou a pravou dolní končetinu do strany a zpět (špička směřuje ke stropu, 

propnout koleno, nepřetáčet pánev), 6/10x 

 
výchozí poloha, vdech                                                                             cvik, výdech 

  

 

 

 

 
3.Leh na zádech, obě dolní končetiny pokrčené, střídavě natahovat dolní končetiny do 

dálky těsně nad podložkou (špička přitažená, koleno propnuté, záda přitisknout 

k podložce), 6/10x 
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výchozí poloha,vdech                                                                            cvik, výdech 

 

 

 
 

4.Leh na zádech, obě dolní končetiny pokrčené, záda přitisknutá k podložce, střídavě 

přitahovat levé a pravé koleno k břichu, zároveň přitahujeme špičku cvičené DK, 6/10x. 

 
výchozí poloha, vdech                                                                        cvik, výdech 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Leh na zádech, obě dolní končetiny pokrčené, záda přitisknutá k podložce, střídavě 

provádíme kroužení v kyčelním kloubu, 6/10x. 

 

výchozí poloha, vdech                                                                            cvik,výdech 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 86 
 



LEH NA BOKU 

 

1.Leh na boku, hlavu podložit pokrčenou spodní paží a druhou horní končetinu opřít před 

tělo o podložku, dolní končetiny pokrčit, nadzvednout a natáhnout vrchní dolní končetinu 

do dálky, přitáhnout špičku a zpět do původní polohy, 6/10x.  

 

výchozí poloha, vdech                                                                                    cvik, výdech 

 

 

 

 

 
2.Leh na boku, hlavu podložit pokrčenou spodní paží a druhou horní končetinu opřít před 

tělo o podložku, dolní končetiny pokrčit, vrchní dolní končetinu přitáhnout k břichu, 

následně protáhnout za patou do zanožení a zpět do výchozí polohy, 6/10x. 

 

výchozí poloha, vdech                                                                                  cvik, výdech 

 

 

 

 

 
LEH NA BŘIŠE 

 

1.Leh na břiše, hlavu otočit na stranu, paže podél těla, zapřít nohy o prsty, propnou kolena 

(nezvedat pánev), stáhnout hýždě- výdrž 3sec., 6/10x. 

 

výchozí poloha, vdech                                                                                       cvik,výdech 
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2.Leh na břiše, hlavu otočit na stranu, paže podél těla, stáhnout hýždě,  střídavě skrčit a 

natáhnout levou a pravou dolní končetinu,(nezvedat pánev od podložky), 6/10x. 

 
výchozí poloh, vdech                                                                                      cvik, výdech 

 

 

 

 

 
3.Leh na břiše, hlavu opřít o čelo, paže podél těla, lopatky stáhnout k sobě, ramena stahuje 

směrem k patám, zvednout paže směrem ke stropu, (nezvedat hlavu) výdrž 3sec., 6/10x. 
 
výchozí poloha, vdech                                                                                     cvik, výdech  

 

 

 

 

 

 
4.Leh na břiše, pokrčit upažmo,hlavu opřít o čelo, stáhnout hýždě, stahnout lopatky k sobě, 

lokty stáhnout k tělu a zpět do výchozí polohy, 6/10x. 
 
výchozí poloha, vdech                                                                                    cvik, výdech 
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5.Leh na břiše, vzpažit, hlavu opřít o čelo, křížem střídavě protahujeme do dálky těsně nad 

podložkou vždy pravou horní končetinu a levou dolní končetinu, následně levou HK a 

pravou DK, 6/10x.  

 
výchozí poloha, vdech                                                                                     cvik, výdech 

 

 

 

 

 
 

PODPOR KLEČMO 

 

1.Podpor klečmo, hlava v prodloužení trupu, střídavě zanožujeme levou a pravou dolní 

končetinu, neprohýbat se v zádech, 6/10x. 

 

výchozí poloha, vdech                                                                                     cvik, výdech 

 

 

 

 

 
2.Podpor klečmo, hlava v prodloužení trupu, střídavě předpažit pravou a zanožit levou a 

naopak, neprohýbat se v zádech 6/10x. 

 

výchozí poloha, vdech                                                                                   cvik, výdech   
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5.2.2.2 VHODNÉ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PŘI LÉČBĚ OSTEOPORÓZY 
 

Jako vhodnou doplňkovou aktivitu bych doporučila plavání. Musí být ovšem zajištěná 

vhodná teplota vody 28 až 30°C, protože zvýšený výdej tepla vede k rychlejšímu 

prochlazení. Délka pohybu ve vodě by měla být mezi 30 až 60 minutami, doporučila bych 

hlavně plavání na zádech. Dále v rámci možností trénovat chůzi.  

Další vhodné sportovní aktivity pro nemocné osteoporózou jsou: tanec, turistika, jízda na 

kole po rovném terénu (nevhodná jsou horská kola- nebezpečí pádů), chůze na lyžích (po 

rovině nebo v mírném terénu), strečink, kalanetika. Nevhodné sportovní aktivity: 

nedoporučují se sporty se zvýšeným rizikem pádů a dalších úrazů- např. alpské lyžování, 

bruslení, jezdectví. Zakázány jsou také sporty se zvýšenými nároky na zatížení páteře 

v ohnutí (kuželky, bowling, curling,). Dále jsou nevhodné sporty, kde se provádějí prudké 

pohyby, nebo sporty s možností násilného kontaktu s protihráči, např. míčové sporty- 

volejbal, basketbal. 
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6 DISKUSE 
   

Během své práce na danou problematikou jsem se snažila získat co nejvíce nových 

poznatků a informací o vlivu fyzické aktivity u osteoporotických zlomenin páteře. Při 

studiu literatury jsem se přesvědčila, že výskyt osteoporózy prudce stoupá. Na tento nárůst 

poukazují epidemiologické studie u nás i v zahraničí. Neukazují však pouze na nárůst 

počtu nemocných, ale zaměřují se i na zdravotní dopad: to znamená, že se snaží zviditelnit 

sociální a ekonomické důsledky, které z tohoto nárůstu vyplývají. 

Tato civilizační choroba postihuje zhruba 16% obyvatel České republiky, což je zhruba 1 

milión obyvatel a komplexní léčba stojí ročně 500 miliónů korun, myslím že by bylo lépe 

věnovat více peněz i osvěty na prevenci tohoto onemocnění. Prevence se v tomto ohledu 

jistě vyplatí, součástí diagnózy osteoporózy je i řada biochemických vyšetření, které 

nejsou vůbec levné. A dále je i velmi nákladná léčba, ať už se jedná o farmakologickou či 

chirurgickou léčbu (aloplastiky), mnoho peněz je i vynaloženo na invalidních důchodech, 

pokud osteoporóza znemožňuje vykonávat povolání.U lidí trpící osteoporózou se tato 

nemoc stává i překážkou ve vykonávání zaměstnání, protože lidé s pokročilou 

osteoporózou mají velké potíže i se sebeobsluhou a soběstačností a tak často využívají 

často sociálních služeb hrazené státem.  

Prevencí by se již mělo začít od dětského věku a měla by se mládež vést k přiměřené 

sportovní aktivitě. Záměrně jsem použila slovo přiměřená sportovní aktivita, řekla bych, 

že v současné době pokud dítě vůbec sportuje se jedná o vrcholový sport, často jsou děti 

přetěžovány neodborně vedenými tréninky, který naopak dětský organismus neúměrně, 

jednostranně přetěžují a dochází tak k vytváření svalových dysbalancí. Druhý extrém tvoří 

děti, kterým je naopak sport cizí úplně a které dávají přednost televizi a počítači před 

přirozeným pohybem. Dále bych věnovala pozornost i tělesné výchově na základní škole,   

kde jako by dnešní učitelé tělocviku zapomněli na důležitost rozcviček a věnovat  její část 

korekčnímu cvičení a předcházet tak vadnému držení těla, se kterým se setkávám takřka 

denně u dětí kteří navštěvují naše pracoviště, statistiky hovoří zhruba o 60% dětech u 

kterých je prokázán vadné držení těla. A  navíc, jak jsem zjišťovala, ze škol zmizela úplně 

tzv. školní zdravotní tělesná výchova určená právě těmto dětem a dětem, které mají nějaké 

zdravotní omezení a nemohou tak navštěvovat povinnou tělesnou výchovu. 

Vytvoření vhodných základních podmínek pro léčbu a prevenci osteoporózy vyžaduje 

mnohdy radikální změny v životosprávě, tedy i ve výživě. A tady opět narážíme na 
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problém české ekonomiky, kde pokud se chce člověk stravovat zdravě zjistí, že je to 

mnohem nákladnější než jíst naopak nezdravě. V zemích s vyspělou ekonomikou již 

dávno přišli na to, že se jim vyplatí zlevnit zdravá jídla, jako jsou například- ryby, mléčné 

výrobky, ovoce, zelenina atd., protože pak musí daleko méně vynaložit zdravotní 

pojišťovny za léčbu nemocí, které plynou z nezdravého stravování. A naopak bych 

zdražila ještě více tabákové výrobky, protože kouření má negativní vliv na kostní denzitu. 

Při studiu odborné literatury, jsem se také snažila získat co nejvíce informací o životním 

stylu a výživě při osteoporóze. Pracovala jsem i s knihou Osteoporóza- dieta bohatá 

vápníkem (Kohout, Pavlíčková 1995), autoři této knihy doporučují jako prevenci 

osteoporózy i při léčbě osteoporózy konzumaci nízkotučného mléka a jogurtů. Dovolila 

bych si s tímto tvrzením nesouhlasit. Rozhodně bych osteoporotikům nedoporučila 

odtučněné a nízkotučné mléčné výrobky z toho důvodu, že vitamín D, který hlavně spolu 

s parathormonem a kalcitoninem řídí metabolismus vápníku, je vitamín který je rozpustný 

právě v tucích. Na tento fakt se v poslední době zapomíná a je spíše trendem konzumovat 

odtučněné výrobky doporučené pro štíhlou linii.    

Všichni odborníci, kteří se věnují této tématice, se shodují na nezastupitelném významu 

pohybu při léčbě osteoporózy. Tělesná zátěž v odpovídající kvalitě i kvantitě patří mezi 

prostředky přímo ovlivňující zdraví, výkonnost i racionální režim. Nabízí se otázka co je 

odpovídající kvalita i kvantita. Jistě to neznamená navštěvovat dnes tak mezi ženami  

populární aerobik, který při neodborném vedení může udělat více škody než užitku, jak 

jsem se sama přesvědčila. Ženám kolem období menopauzy bych doporučila navštěvovat 

zdravotní tělocvik, kde naopak správně prováděný pohyb vyrovnává negativní důsledky 

změň životního stylu (např.sedavého způsobu života). Vhodná pohybová aktivita naopak 

vede ke sníženému vyplavování hormonů, které podněcují odbourání kosti.  

Z vlastní zkušenosti bych především zdůraznila individuální přístup k osteoporotickým 

pacientům v léčebné tělesné výchově.Při skupinovém cvičení je nutné znát 

bezpodmínečně diagnózy všech pacientů pro volbu vhodných cviků.Bolest i změna 

postavy může upozornit na osteoporózu.Obratlová těla mohou měnit svůj tvar, nejvíce se 

snižuje jejich výška a to nejvíce uprostřed než na okrajích, takže vzniknou tzv. rybí 

obratle, ale může vzniknout i tvar klínovitý. Snižuje se tak výška celé postavy, zvětšuje se 

tak zakřivení celé postavy, zvětšuje se zakřivení v hrudní oblasti ven a v bederní dovnitř. 

Vzniká tak menší shrbená postava, s vyklenutým břichem a tělesná výška se může snížit 

až o 20cm. Dochází tak k výrazné bolesti zad, kterou zapříčiňuje  změna svalového napětí. 

Se změnou svalového napětí dochází postupně ke změnám svalové statiky trupu a dochází 
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k nevyrovnanému držení těla. Významně se podílí i na vzniku bolesti přetížení úponů 

šlach, vazů, kloubních pouzder a dochází k poruchám funkce malých obratlových kloubů. 

Proto je zde namístě  a má velký význam pohybová aktivita, ať už ve formě preventivní či 

léčebné. Léčebná tělesná výchova by měla brát v úvahu věk, pohlaví, aktuální zdravotní 

stav, celkovou výkonnost atd. Hlavním úkolem léčebné rehabilitace by mělo být 

zvyšování svalové síly, koordinace pohybu, zvětšování kloubní pohyblivosti, ale nemělo 

by se zapomínat i na cvičení na podporu plicní ventilace, protože jak jsem se mohla 

přesvědčit, tak u osteoporotiků nastávají i dechové komplikace vlivem kyfotizace páteře, 

kdy dochází ke změnám sklonu žeber a k omezení jejich pohyblivosti, což ztěžuje práci 

dechových svalů. Jak jsem se již zmínila zejména u osteoporotických pacientů je důležitý  

individuální přístup při pohybové léčbě, na který ne ve všech odborných publikacích je 

brán zřetel. Dále často v publikacích chybí upozornění na to, jak má cvičenec při 

jednotlivých cvicích správně dýchat a v neposlední řadě chybí i zmínky o nejčastějších 

chybách při provedení cviku. Častou chybou při cvičení ve snaze co nejlépe provést cvik 

je zadržování dechu, což může vyvolat i zhoršení zdravotního stavu. Tento fakt jsem našla 

v publikaci Cvičení při odvápnění kostí (Kocián, Macourková 1998). 

V neposlední řadě bych chtěla  zmínit i důležitost nácviku sebeobsluhy, například i se 

speciálními pomůckami, které se stávají nezbytnou součástí osteoporotiků a částečně  tak 

alespoň zkvalitňují jejich život.Častou ortopedickou pomůckou osteoporotiků bývá i 

korzet. Korzety jsou indikovány při zlomeninách páteře a tam, kde interní vyšetření 

předpokládá jisté riziko zlomenin. Do mé kompetence nepatří  posuzovat, zda použití 

korzetu je špatná či dobrá volba, ale měla jsem možnost během své  praxe vypozorovat, že 

používání korzetu a zejména jeho dlouhodobé nošení má negativní účinek. Dochází velmi 

rychle k ochabnutí svalů, těch kteří stabilizují páteř a po sundání korzetu vzniká 

zlomenina obratle snáze. Lidé trpící osteoporózou uvádějí větší bolesti po odložení 

korzetu než měli před jeho nasazením, proto ve Fakultní nemocnici v Motole raději 

preferují používání podpažních berlí. Naopak co se mi velmi osvědčilo je použití tzv. 

protektoru boku (viz. odborný článek, Wendlová, J.: Protektor bedrového 

zhybu.Osteologický bulletin, 3/1997,s.71-73). 

V průběhu studia odborných pramenů jsem se již u dalších autorů neshledala další závažné 

názorové rozpory. Cílem mé práce bylo ukázat možnosti léčby osteoporotických zlomenin 

páteře a porovnat výsledky konzervativní a operační léčby. Výsledky prezentované v této 

práci potvrzují názor, že pohyb je pro zdraví kostí nenahraditelný, cvičení může 

minimalizovat nebo zastavit ztrátu kostní hmoty, ale nemůže zcela nahradit 
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farmakologickou léčbu a zajistit tak nárůst kostní hmoty. O příznivém vlivu pohybu na 

kvalitu kosti nelze pochybovat, v době růstu pohyb stimuluje nárůst kostní hmoty a 

s věkem pomáhá brzdit nebo zastavit úbytek kostní hmoty. Kost narušená osteoporózou se 

již nemůže samozřejmě vrátit do původního stavu, ale že vhodně zvolenou životosprávou 

se dá u osteoporotiků předejít dalšímu zhoršování stavu. Na základě prostudovaných 

materiálů ale i získaných zkušeností jsem dospěla k závěru, že vhodně zvolená pohybová 

aktivita tvoří neoddělitelnou součást komplexní léčby osteoporózy.                          
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ZÁVĚR   
 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že osteoporóza sice nekončí ve většině případů smrtí 

pacienta, ale přesto je to onemocnění závažné a zákeřné. Mnoho postižených lidí odsoudí 

k částečné nebo úplné invaliditě po celý zbytek života. Toto onemocnění  znepříjemňuje 

život poměrně velkému procentu populace u nás i ve světě. Všichni, kdo se věnují tomuto 

tématu se shodují v tom, že je daleko lepší věnovat se prevenci než léčit důsledky tohoto 

onemocnění. Pokud již dojde k onemocnění osteoporózou, měli by si všichni postižení 

osvojit toto základní desatero. 

 
 

DESATERO PRO NEMOCNÉ OSTEOPORÓZOU 

 

1.Dodržujte dietu s vysokým obsahem vápníku. 

2.Jezte přiměřené množství bílkovin, rozumně se opalujte. 

3.Cvičte pravidelně- ani den bez přiměřeného pohybu! 

4.Neskákejte z výše, nedělejte prudké pohyby, nezdvihejte těžké předměty. 

5.Vyhněte se pádům, dodržujte zvýšenou opatrnost v zimě. 

6.Berte všechny léky v dávkách předepsaným lékařem. 

7.Všechny vedlejší příznaky po lécích ohlaste svému lékaři. 

8.Vyhledejte lékaře při objevení se náhlé bolesti v zádech s vystřelováním do hrudníku, 

břicha nebo končetin. 

9.Vzdejte se kouření, pití alkoholu a černé kávy. 

10.Při léčení buďte trpěliví- výsledek se dostaví (podle Kociána 1995). 
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9 PŘÍLOHA 
 

1.Muž K.M. narozen 1936, kazuistika č. 4 v souboru pacientů  řešených operačně, 
fr. L1, dle AO B2.1. + A 3.3. 
 
 
 
 
Obr.12 RTG v bočné projekci-úrazový. 
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Obr.13 RTG v předozadní projekci-úrazový. 
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Obr.14 RTG v bočné projekci – stav po zlomenině ošetřené zadní stabilizací a 
posterolaterální dézou-zhojeno v anatomickém postavení. 
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Obr.15  RTG v předozadní projekci – stav po zlomenině ošetřené zadní stabilizací a 
posterolaterální dézou-zhojeno v anatomickém postavení. 
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2. Muž D.D. narozen 1939, kazuistika č. 1 v souboru pacientů  řešených operačně, 
fr. L1, dle AO A 3.3. 
 
 
Obr.16 RTG v bočné projekci-úrazový. 
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Obr.17 RTG v předozadní projekci-úrazový. 
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Obr.18 RTG v bočné projekci – stav po zlomenině ošetřené kombinovaným přístupem, 
v 1. době zadní stabilizací a posterolaterální dézou, v 2. době doplněno korporektomií a 
náhradou těla obratle L1 expanzní titanovou klecí, ve vyhovujícím postavení. 
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Obr.19 RTG v předozadní projekci – stav po zlomenině ošetřené kombinovaným 
přístupem, v 1. době zadní stabilizací a posterolaterální dézou, v 2. době doplněno 
korporektomií a náhradou těla obratle L1 expanzní titanovou klecí, ve vyhovujícím 
postavení. 
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Obr.20 RTG v bočné projekci – uvolnění zadní instrumentace v terénu pokročilé 
osteoporózy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 106 
 



Obr.21 RTG v předozadní projekci – uvolnění zadní instrumentace v terénu pokročilé 
osteoporózy. 
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Obr.22 RTG v bočné projekci – řešeno extrakcí původní instrumentace a ošetřenou 
rozsáhlou zadní instrumentací 3 nad + 3 pod, postavení uspokojivé, zhojeno. 
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Obr. 23 RTG v a předozadní projekci – řešeno extrakcí původní instrumentace a 
ošetřenou rozsáhlou zadní instrumentací 3 nad + 3 pod, postavení uspokojivé, zhojeno. 
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3. Žena V.M. narozena 1947, kazuistika č. 4 v souboru pacientů  řešených 
konzervativně, 
fr. L1, dle AO A 1.1. 
 
 
 
Obr. 24, 25 RTG v bočné a předozadní projekci-úrazový. 
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Obr.26 RTG v bočné projekci – zhojeno v mírném snížení těla obratle L1, kyfoza není 
přítomna, postavení uspokojivé. 
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Obr.27 RTG předozadní projekci – zhojeno v mírném snížení těla obratle L1, kyfoza 
není přítomna, postavení uspokojivé 
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