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ll ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou stenózy lumbální části 

páteřního kanálu. Z fyzioterapeutického hlediska je stenóza lumbální části páteřního 

kanálu v této práci zpracována jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Tato 

bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a speciální. 

Teoretická část popisuje strukturu bederní páteře, její funkční anatomii. Zaměřuje se na 

etiopatogenezi lumbosakrálních algických syndromů a lumbální stenózy, diagnostiku a 

léčbu. Z pohledu fyzioterapie jsou metody léčby směřovány na intervenci v rámci 

konzervativní péče či následné péče po operačním zákroku. [8, 1 O] 

Problematikou operačních výkonů lumbálních stenóz se odborně zabývá např. 

disertační práce, ze které jsem načerpal a použil řadu poznatků [1]. Dalším zdrojem 

informací mi byla i zahraniční literatura, která se zabývá možnostmi mini-invazivních 

technik v rámci operací páteře. [2] 

Speciální část této bakalářské práce je zpracována formou kazuistiky. Popsaná 

kasuistika je vypracovaná na základě terapeutické spolupráce s přiděleným pacientem 

po dobu 4-týdenní rehabilitační praxe na oddělení neurologie a rehabilitace Nemocnice 

Kladno. Tato praxe probíhala v termínu od 17.ledna do ll. února roku 2005. 

Vyšetřovaný a následně léčený pacient trpěl v minulosti lumbální spinální stenózou a 

pro tuto diagnosu následně podstoupil operaci. Terapeutická intervence pod mým 

vedením proběhla krátce po operaci, a to celkem 17x během 4 týdnů. Díky častým 

návštěvám a dobré spolupráci při terapii se postupně stav mého pacienta zlepšoval ve 

smyslu snížení jeho klinických obtíží tak, jak je dále popsáno ve speciální části této 

práce. 
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2/ ČÁST OBECNÁ 

2.1 Funkční anatomie páteře a páteřního kanálu 

2.1.1 Axiální systém 

Vznik osového orgánu je společným znakem všech strunatců. Řadu pohybových funkcí 

sice přebírají končetiny, které v motorice člověka dominují, ale axiální systém stále 

zůstává základním prvkem prakticky všech hybných aktivit. Vzhledem ke vzpřímenému 

držení těla ve stoji i v lokomoci je totiž axiální systém hlavní pohybovou bází, od které 

se každý pohyb odvíjí. Obecně lze konstatovat, že neexistuje pohyb, který by neměl 

v axiálním systému odezvu, ale také neexistuje pohyb vlastního axiálního systému, který 

by se nepromítal do organismu. Proto je také celý osový systém velmi zranitelný a také 

zraňovaný. 

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

které mají nosnou, protektivní a hybnou funkci. Systém tvoří: páteř, spoje na páteři, 

svaly pohybující osovým skeletem, kosterní základ hrudníku i jeho spoje a dýchací 

svaly. Dýchací pohyby a motorika páteře se vzájemně doplňují. 

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

nervové soustavy, která zabezpečuje funkce axiálního systému. CNS neřídí jednotlivé 

svaly nebo jejich části, ale řídí pohyb soustavy jako celku i pohyb jednotlivých 

segmentů, nikoli jednotlivých svalů. Posturální význam axiálního systému je nesporný, 

neboť tento axiální orgán musí dynamicky upravovat posturu již v době tvorby 

pohybového záměru. 

Je pochopitelné, že v posturální funkci vedle páteře hrají svoji roli i pánev a dolní 

končetiny, které představují pro axiální orgán dynamickou opornou bázi. 

Na axiální systém jsou kladeny značné nároky vzhledem k vzpřímenému držení ve 

stoji a v lokomoci. Pro tuto náročnost je axiální systém jako osová pohybová báze často 

zdrojem funkčních pohybových poruch souhrnně nazývaných "vertebrogenním 

syndromem". 
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Zvýšený výskyt tzv. vertebrogenních poruch není podmíněn jenom nepřiměřenou 

zátěží posturálního systému, ale značně se na něm podílí i poruchy respirační mechaniky 

a vegetativních regulací při nestabilitě vnitřního prostředí. 

Z pohledu funkční anatomie je axiální systém komplex složený z velmi rozdílných 

komponent, které musí být analyzovány samostatně. Základní složkou osového orgánu 

je páteř. Při analýze stavby páteře je vhodné vycházet z koncepce tzv. pohybového 

segmentu. Jde spíše o funkční než morfologický pojem, ale umožňuje již na úrovni 

anatomie skeletu velmi dynamické pojetí stavby páteře. [3, 4] 

2.1.2 Páteř a její funkce 

Lze rozeznat tři hlavní funkce páteře: ochranu nervových struktur a funkci podpůrnou, 

pohybovou osu těla a účast na udržení rovnováhy těla. Pokud jde o prvé dvě funkce, je 

patrné, jak se zde protiklady prolínají. Velmi vhodně to vyjadřuje GUTMANN: ,,Páteř 

musí být tak pohyblivá,jakje možno, a tak pevná,jakje nutno." 

Páteř tvoří funkční celek, skládající se z mnoha článků. Ne všechny tyto články však 

mají stejný význam pro funkci celku. Jsou to tzv. klíčové segmenty. Jsou to především 

přechodné segmenty páteře, kde se funkce prudce mění - na prvním místě oba konce 

páteře, tj. kraniocervikální a lumbosakroiliakální spojení, dále je to cervikothorakální a 

thorakolumbální spojení. [6] 

2.1.3 Lumbosakrální páteř 

Bederní páteř je mechanicky nejvíce zatěžovaný úsek páteře. Mechanické zatížení 

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

Markantní je lordotické prohnutí bederní páteře, které lze sledovat až asi do výše Th5. 

Corpus vertebrae je mohutnější než u krčních a hrudních obratlů a má ledvinkovitý tvar. 

Lumbosakrální přechod je jedním z locus minoris resistentiae páteře. Horní plocha těla 

S 1 je lehce skloněna dopředu. Tělo L5 (resp.meziobratlová destička L5-S 1) je fixováno 

pouze vazy, a má proto značnou tendenci sklouznout dopředu a dolů. Smykové 

namáhání celého lumbosakrálního přechodu vede k dlouhodobému napětí vaziva a 

k lokálnímu přetížení svalových skupin. Přetížené struktury jsou zdrojem trvalé bolesti. 
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Křížová kost je nepohyblivou součástí páteře a zároveň i součástí kostry pánve. 

Vzhledem k tomuto uspořádání dochází prostřednictvím kosti křížové k přenosu a 

rozložení zatížení trupu, hlavy a horních končetin do kostry pánevního kruhu a 

k přenosu zátěže na dolní končetiny. Křížová kost, kostra pánve a kyčelní klouby tvoří 

podpěrný systém, jehož jednotlivé články tlumí a přenášejí nejen zatížení horní poloviny 

těla na dolní končetiny, ale působí také v opačném směru - při přenosu sil z dolních 

končetin na osový skelet. [3, 4] 

2.1.4 Obratle a meziobratlová skloubení 

Obratlová těla jsou nosnými prvky páteře. Oblouk obratle má především ochrannou 

funkci a je také místem úponu páteřních vazů, které dotvářejí a uzavírají páteřní kanál, 

obsahují míchu, míšní obaly, cévní pleteně a míšní kořeny. Důležitým anatomickým 

parametrem páteře je šířka páteřního kanálu. Pokud je dostatečná, nervové struktury 

bývají postiženy degenerativním procesem později a přítomné degenerativní změny se 

klinicky manifestují dříve. Vrozeně úzký spinální kanál silně predisponuje ke klinickým 

projevům. Obratlové výběžky mají dvojí funkční uplatnění: processus articulares jsou 

kloubními konci meziobratlových kloubů, processus transversi a processus spinosi 

slouží jako místa začátků vazů fixujících obratle a svalů zajišťujících pohyblivost páteře. 

[3, 15] 

Funkční vztah mezi dvěma obratli představuje tzv. funkční segment. Ten lze rozdělit 

na pasivní část, kterou tvoří skelet (obratel) a aktivní část, kterou tvoří discus 

intervertebralis, articulationes intervertebrales, ligamenta intervertebralia a musculi 

intervertebrales. Jsou to struktury spojijící dva sousední obratle. V této koncepci tvoří 

meziobratlové skloubení (patrné zevně jako processus articulares) společné 

hypomochlion (fulcurum) dvou dvojzvratných pák. Přední rameno páky tvoří tělo 

obratle a zadní rameno tvoří arcus vertebrae a processus spinosus. Intervertebrální 

klouby a jejich vazivová pouzdra, která je dále zpevňují, vymezují rozsah pohybu mezi 

segmenty. [ 4] 

- 9-



2.1.5 Meziobratlové destičky - ploténky (intervertebrální disky) 

Jsou to chrupavčité útvary spojující sousedící plochy obratlových těl. Významně se 

podílejí na délce presakrálního úseku páteře a tím i na výsledné výšce těla. 

Meziobratlové destičky jsou uspořádáním své vnitřní struktury odolné především na 

vertikálně působící tlak, ale jen velmi málo na torzní a smykové zatížení. 

Intervertebrální disky fungují jako hydrodynamické tlumiče, absorbující statické a 

dynamické zatížení páteře. Disky, těla obratle, okolní vazivo a cévy páteře tvoří 

osmotický systém, ve kterém se při zatížení a odlehčení velmi intenzivně vyměňuje 

voda a ve vodě rozpustné látky. 

Meziobratlová ploténka dále umožňuje poddajnost funkčního segmentu, kde nucleus 

pulposus uzavřený vazivovým prstencem anulus fibrosus tvoří flexibilní element, i když 

jen v poměrně malém rozsahu, který se s věkem ještě zmenšuje. 

Funkce těstovitého nucleus pulposus závisí na integritě anulus fibosus. Nucleus 

pulposus nasává tekutinu při uvolnění axiálního tlaku vleže a vytlačuje ji při zátěži ve 

stoje. Tato schopnost se vzrůstajícím věkem klesá a při sklerotizaci nucleus pulposus ve 

vyšším věku zaniká vůbec. 

Torze působí na nucleus pulposus jako tlak při ždímání prádla, kterým vytlačujeme 

z tkaniny vodu. Tento tlak se sčítá s axiálním tlakem ve stoje. Nadměmé zvýšení tohoto 

tlaku může způsobit výhřez nucleus pulposus do subligamentózních prostor nebo až do 

páteřního kanálu. Vzniklý sekvestr může dráždit tlakem míšní pleny nebo stlačovat 

míšní kořeny a vyvolávat bolest spojenou s výpadovými nebo iritačními kořenovými 

příznaky. [3, 4, 13] 

2.1.6 Fixační komponenty páteře- vazy 

Vazivové spoje jsou pasivní částí nosné komponenty segmentu. Z anatomického 

hlediska rozlišujeme dlouhé a krátké vazy. K dlouhým vazům patří přední a zadní 

podélný vaz a ligamentum supraspinosum, společně zpevňují páteř longitudinálně po 

celém jejím průběhu. Přední podélný vaz svazuje a zpevňuje prakticky celou páteř, 

napíná se při záklonu a brání ventrálnímu vysunutí meziobratlové destičky. Zadní 

podélný vaz, podobně jako přední podélný vaz, zpevňuje páteř a vlastně tvoří přední 

stěnu páteřního kanálu. Napíná se při předklonu a brání vysunutí meziobratlové destičky 
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do páteřního kanálu, tato ochrana je nejhůře zajištěna v bederní páteři, kde je vaz 

nejužší. Krátké vazy páteře jsou liggamenta flava, interspinalia a intertransversaria, 

společně přispívají k místnímu zpevnění segmentu. Liggamenta flava uzavírají páteřní 

kanál a doplňují meziobratlové otvory, v bederním úseku páteře jsou nejsilnější. 

Liggamenta interspinalia spojují trnové výběžky obratlů, při předklonu se napínají a 

limitují tak předklon. Jde o jakési "posturální vazy", které svým napětím napřimují 

pohybové segmenty páteře. Liggamenta intertransversaria jdou mezi příčnými obratli, 

omezují předklon a úklon páteře na kontralaterální straně. 

Ligamentózní aparát L páteře zajišťuje spolu se stejnojmennými svalovými vlákny nejen 

stabilní polohu obratlů, ale působí i proti axiálnímu tlaku, který ohrožuje meziobratlové 

ploténky, především v oblasti L4-5 a L5-Sl. [3, 4] 

2.1. 7 Aktivní pohybové komponenty páteře - svaly 

Na páteři rozdělujeme svaly podle jejich průběhu na: 

- Krátké intersegmentální, které propojují jednotlivé segmenty páteře (obratle) mezi 

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

promíseny vazivovými snopci. Při symetrické oboustranné kontrakci klopí obratle (tj. 

rotační pohyb v sagitální rovině kolem horizontální osy probíhajíc bočně obratlem), při 

asymetrické jednostranné kontrakci provádějí lateroflexi spojenou s mírnou rotací podél 

vertikální osy, proti směru úklonu. 

- Střední intrasektorové svaly tvoří silnější střední svalovou vrstvu delších svalů, která 

spojuje několik segmentů mezi sebou a vytváří větší funkční celek. Tyto svaly jsou 

silnější a delší, nežli svaly hluboké a nají zřetelné fasciální obaly a tvoří viditelná bříška. 

Obsahují méně vazivového stromatu, nežli vrstva hluboká a mají více fázický chrakter. 

Vytvářejí poměrně složité funkční celky zajišťující změnu polohy sektorů a její 

dynamické udržování a dále návaznost segmentové funkce na funkci sektorovou a slouží 

k udržení tvaru a polohy jednotlivých sektorů páteře v průběhu jekéhokoli pohybu 

celého systému. 

- Dlouhé intersektorové svaly tvoří silnou, dobře viditelnou a palpačně přístupnou 

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

několik sektorů mezi sebou a integrují poyb páteře jako celku. Musí vyvinout často 
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značnou sílu, aby mohly účinně korigovat vzniklou nerovnováhu, která by mohla 

přivodit pád. Mají proto již silnou fázickou složku. Protože tyto svaly působí na rozsáhlé 

ploše, zasahují do svalových smyček, které zahrnují i svaly končetin. 

Koordinace činnosti jednotlivých svalovách skupin je předpokladem funkce systému 

jako celku. 

Svaly v obalsti bederní páteře lze rozdělit opět na tři vrstvy. K nim je nutno funkčně 

přičíst ještě svaly laterální a svaly břišní. 

- Laterální skupinu představuje m. qudratus lumborum, který provádí krom deprese 

žeber při expiraci ještě lateroflexi a je podprován v této činnosti šikmými břišními svaly, 

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

Akcentuje její lordózu. Při jednostranné kontrakci působí ipsilaterálně lateroflexi 

s kontralaterální rotací. Při oboustranné činnosti flektuje páteř proti pánvi. Ve stoje je 

trvale aktivní a má proto tendenci k retrakci. 

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

společnou aktivitou z thorakoabdominální dutiny uzavřený prostor. Tento prostor působí 

jako pevný opomý sloupec přiléhající paralelně k páteři. 

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

jehož porušením se mění postavení pánve a tím i velikost L lordózy. Jak již bylo řečeno 

m. iliopsoas má tendenci k retrakci a proto není vhodné jej cvičením posilovat. Větší 

význam má posílení břišních svalů, které tuto dynamickou merovnováhu upravuje, 

nehledě k tomu, že břišní muskulatura mívá tendenci spíše k ochabnutí u většiny 

populace v civilizovaném prostředí. [4] 

2.1.8 Spinální nervy bederní páteře 

Spinální nervy vystupující z foramina intervertebralia vytvářejí podobně jako v oblasti C 

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

končetin. 

Plexus lumbalis - vzniká spojením kořenů Ll-L3 a část sousedních kořenů Th12 a L4. 

Vychází z něho: n. iliohypogastricus a n. ilioinguinalis (Th12-Ll), n. cutaneus femoris 

lateralis (L2-L3), n. femoralis (Ll-L4), n. genitofemoralis (Ll-L2), n. obturatorius (Ll

L4) a větve prom. quadratus lumborum a m. psoas major. 
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Pleteň zásobuje svaly přední části stehna a některé svaly v oblasti pánve. 

Plexus sacralis - vzniká spojením kořenů L4-S4 a vychází z něho: n. ischiadicus (L4-

S3) a větve pro pánevní svaly, gluteální svaly, zadní část stehna, oblast lýtka a nohy a 

pokožku zadní plochy dolní končetiny (n. cutaneus femoris posterior Sl-S3) a 

n. pudendus pro genitální orgány. 

Z přehledu zásobení nervů je patrno, že poruchy v oblasti L páteře budou mít tendenci 

k iradiaci do oblasti pánve a dolních končetin. Symptomatologie, která takto vzniká se 

označuje jako lumboischiadický syndrom. [4] 

2.1.9 Vliv aferentní signalizace na axiální systém 

Senzorická aferentace má velký vliv na průběh a řízení motoriky. Významně se 

uplatňuje její vliv na posturální motoriku. Význam senzorické aferentace vystiuje 

výstižně pojem senzomotorika, kdy pojem senzoria je dáván na prvé místo, aby se 

zdůraznil význam vstupní senzorické informace na vznik a průběh pohybu. 

Proprioceptivní aference řídí přímo zpětnovazebním způsobem průběh pohybu a 

participuje na servomechanismech nastavujících hranice rozsahu pohybu. 

Nociceptivní a interoceptivní aferentace se uplatňuje zejména v patologických 

případech, kdy omezuje motoriku. Velká většina individuí má osobní zkušenosti 

s omezením posturální motoriky při lumbagu či ischalgiích, ale i při únavě. 

Pohybové omazení vzniklé patologickou aferentací se často označuje jako "funkční 

pohybový blok", na rozdíl od "bloku organického" vzniklého z mechnických příčin 

např. při úraze. [4] 
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2.2 Lumbosakrální algické syndromy 

Bolesti v kříži sužují člověka snad jako daň ze vzpřímeného stoje. Zmínky o nich jsou 

v Bibli i ve spisech Hippokratových. Vertebrogenní bolestivé syndromy jsou nejčastější 

příčinou omezující životní aktivitu lidí pod 45 let věku. První příznaky začínají mezi 20-

30 lety. První ataka kořenových příznaků vrcholí kolem 37 roku. Poměr nemocných se 

sedavým zaměstnáním činí 35% proti 45% nemocných vykonávajících těžkou fyzickou 

práci. [5] 

2.2.1 Epidemiologie rizikových faktorů vzniku LS algických syndromů 

1. Konstituční faktory: věk, fyzická zdatnost (případné svalové dysbalance) 

2. Posturální a strukturální faktory: těžká skolióza, některé kongenitální anomálie, 

zúžený páteřní kanál, spondylolistéza, mnohaúrovňová degenerace disku 

3. Pracovní faktory: zvedání těžkých břemen, torzní pohyby, předklony, dlouhé sezení, 

otřesy a vibrace 

4. Psychosociální faktory: deprese, stres, nespokojenost v práci a další. 

5. Rekreační faktory: některé druhy sportů (tenis, fotbal, volejbal, gymnastika ... ) 

6. Ostatní rizikové faktory: rodinný výskyt, opakované porody. [5] 

2.2.2 Patogeneze vzniku LS algických syndromů 

V bederní páteři jsou v popředí dva hlavní typy chronické traumatizace. Prvním je 

opakovaná rotační zátěž bederní páteře, urychlující nejdříve degeneraci 

intervertebrálních kloubků, pak i disků. Druhým mechanismem jsou kompresivní 

mikrotraumata působící v ose páteře, jejichž důsledkem je nejprve degenerace disků, 

následně i intervertebrálních kloubků. Ve zdravém disku se kompresivní síly rozkládají 

hlenovým jádrem rovnoměrně na napětí vazivového prstence. V degenerujícím disku 

začíná nucleus pulposus ztrácet viskoelastické vlastnosti a rozkládá axiálně působící 

kompresivní síly nelineámě a asymetricky na anulus fibrosus. Při pokročilé degeneraci 

disku se tyto odpružující vlastnosti disku ztratí docela v důsledku zániku likvidních 

vlastností gelu a jeho přeměnu v solidní fibrotickou tkáň. 
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Při opakovaných rotačních a kompresivních mikrotraumatech může dojít při laxitě 

kloubního pouzdra intervertebrálních kloubků a snížení disku k nestabilitě 

intervertebrálních segmentů páteře. Při subluxaci intervertebrálních kloubků a resorpci 

disku může dojít k laterální stenóze (uskřinutí kořene v laterálním recesu). Při 

hypertrofii processus articulares (a lamin oblouků) a výskytu osteofytů na zadní straně 

obratlových těl může vzniknout monosegmentální centrální stenóza. Efekt opakovaného 

přepětí v segmentech nad původní lézí a pod ní má za následek multisegmentální 

degenerativní léze, popř. multisegmentální spinální stenózu. [5] 

2.2.3 Klinický obraz LS algických syndromů 

Akutní formy lumbosakrálních syndromů - U akutní formy LS algického syndromu se 

všechny příznaky objevují náhle a jsou náležitě vyjádřeny. V anamnéze nemocní udávají 

neočekávaný, svalově nezajištěný pohyb nebo nadměrně přetížení páteře v předklonu a 

při zvedání břemene. Časté je prochlazení. Bolest se objevuje náhle současně 

s omezením pohyblivosti bederní páteře s charakteristickým antalgickým držením těla, 

které je vynuceno reflexními svalovými spazmy. 

Chronicky recidivující lumbosakrální svndromy Bolesti jsou nejčastěji 

vyprovokovány určitou polohou a mizí po zaujmutí polohy jiné. Nemocní udávají jako 

příčinu delší sezení, stání, chůzi, delší setrvalé a neměnné polohy, ale i delší ležení. 

Objevují se bolesti déletrvající, často se vracející, i když základní příznaky nejsou tak 

výrazné. Vznikají postupně a pomalu ustupují. 

Lze vystopovat životní období, odpovídající jednotlivým stupňům degenerativní 

kaskády změn v tříkloubovém komplexu každého pohybového segmentu bederní páteře. 

První vrchol tvoří kolem 27 roku věku akutní LS algický syndrom. Druhý vrchol kolem 

37 roku věku tvoří diskogenní radikulámí syndromy (protruze, herniace) a třetí fáze 

tvoří plató vnitřní disrupce disku, zároveň s klesajícím expanzním tlakem v disku. 

Dochází k resorpci disku, objevuje se nestabilita páteře. 

Vyskytují se fáze chronicky recidivujících lokalizovaných lumbalgií a lumboischialgií 

s kořenovými příznaky, které však mají jinou etiopatogenezi než protruze a herniace 

mladšího věku. Jejich příčinou je laterální a centrální stenóza páteřm'ho kanálu a 

nestabilita LS páteře. [5] 
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2.3 Lumbosakrální kořenové syndromy 

z 98% se jedná o postižení kořenů 81(54%) a L5(44%), 1% léze L3, asi 0,5% léze L2 

a Ll. K hlavním příčinám patří protruze a hemiace disku, ale i celá patogenetická 

kaskáda změn provázející degeneraci disku: nestabilita, objemové změny disku, 

osteofyty na zadních okrajích obratlových těl nebo intervertebrálních kloubcích, 

dislokace obratlů při pravých spondylolistézách se spondylolýzou, degemerativních 

spondylolistézách a další změny provázející segmentální až multisegmentální stenózy 

páteřního kanálu. [ 5] 

2.3.1 Klinické příznaky provázející protruzi a herniaci disku 

Protruze disku se rozvíjí postupně. Na CT se disk zobrazuje se širokou bází, dochází 

k fokálnímu vyklenutí ploténky přes obvod obratle. Protože soudržnost s mateřským 

diskem není narušena, protruze kolísá s osmotickými změnami disku. Většina 

radikulámích příznaků je způsobena právě protruzemi disku. 

Herniace disku vzniká náhle, antalgické držení těla zůstává konstantní a na rozdíl od 

protruze pacient nenachází úlevovou polohu. Dominují bolesti a parestézie spíše 

v distálních částech dermatomu, bývá přítomen i motorický deficit. [5] 

2.3.2 Kořenová symptomatika LS syndromů 

Kořenové syndromy Ll a L2 -jejich výskyt je vzácný. Mnohdy je jediným vodítkem 

bolest a hypestézie vyzařují z bederní páteře na přední stranu stehna směrem k tříslu. 

Pozitivní je obrácené Laségueovo znamení. Dalším testem je vyšetření kremasterového 

reflexu (Ll, L2). 

Kořenový syndrom L3 - Bolestivý a hypestetický pás jde spirálovitě od 

trochanterické krajiny k vnitřní ploše stehna nad mediálním kondylem femuru. 

Dominuje postižení v oblasti femorálního nervu: výrazná atrofie a oslabení 

m.quadriceps femoris. Snížení až areflexie patelámího reflexu (L2-U). I zde bývá 

pozitivní obrácené Laségueovo znamení. 
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Kořenový syndrom L4 - Bolestivá a hypestetická oblast se táhne laterálně od 13 

k mediálně ploše kolena a po antero-mediální ploše bérce k vnitřnímu kotníku. Atrofie a 

slabost m.quadriceps femoris (zejména m.vastus medialis) je méně výrazná než u 

postižení kořene 13. Snížení patelámího reflexu. Bývá i oslabení m.tibialis anterior. 

Kořenový syndrom LS - Bolest a hypestetická oblast jde lampasovitě po zevní straně 

dolní končetiny směrem k dorzu nohy a k palci. Oslabení v myotomu 15 se slabostí 

dorziflexe palce a nohy, oslabení chůze po patě. Atrofie antero-extemí svalové skupiny 

bérce s hypotonií. Poruchy funkce abduktorů stehna, které lze ozřejmit 

Trendelenburgovým testem, mohou být jak projevem kořenové léze, tak primárně 

postižením kyčelního kloubu. 

Kořenový syndrom Sl - Bolestivá a hypestetická oblast se nachází na dorzo-laterální 

straně dolní končetiny a jde k zevnímu kotníku, zevní hraně nohy až k 3.-5. prstu. 

Motorická slabost i atrofie postihuje nejvíce m.triceps surae, dochází k oslabení 

plantámí flexe a oslabení až nemožnosti chůze po špičce postižené dolní končetiny. Je 

snížení až areflexie Achillovy šlachy (L5-S2). Dále mohou být oslabené mm.peronei a 

m.gluteus maximus. Véleho funkčním testem nohy zjišťujeme oslabení flexorů prstů. U 

tohoto syndromu také bývá porušena propriocepce. [5] 
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2.4 Lumbální spinální stenóza 

2.4.1 Rozdělení 

1. Kongenitální 

a) idiopatická 

b) chondrodystrofie 

c) deformity obratlů aj. 

2. Získané 

a) posttraumatické 

b) degenerativní - spondylolistéza, spondylartróza, protruze a hemiace 

c) iatrogenní po laminektomii, po spinální fúzi (anteriomí, posteriomí), po 

chemonukleolýze, jizvení (u postdiskektomického syndromu) 

3. Smíšené 

a) idiopatická spinální stenóza asociovaná s degenerativními změnami 

b) Pagetova nemoc 

c) osteopatie aj . [ 1] 

2.4.2 Patogeneze lumbální spinální stenózy 

Pokud se vrátíme k patogenezi celé degenerativní kaskády, vycházejíce z pohybového 

segmentu jako tříkloubového komplexu, vidíme, že degenerativní stenózy, které jsou 

nejčastější, se objevují až v druhé polovině kaskády a i klinické projevy začínají 

v průměru kolem 50. roku věku. Jako důsledek resorpce disku a subluxace kloubků se 

nejdříve objeví laterální stenóza v laterálním recesu páteřního kanálu, vedoucí 

k radikulámímu uskřinutí v recesu s iritační radikulámí nebo pseudoradikulámí 

symtomatikou, s bolestmi vyzařujícími do gluteální krajiny a na zadní stranu stehna 

(syndrom laterálního recesu). S přibývajícími spondylartrotickými změnami kloubků a 

lamin a spondylotickými změnami na zadních okrajích těl se dostává do popředí 

monosegmentální centrální stenóza. Popsané změny bývají hlavně u starších 

nemocných. [ 5] 

Prostornost páteřního kanálu je jedním z velmi důležitých předpokladů, jak rozsáhlé 

budou klinické projevy protruze, hemiace nebo spondylotických apozicí. V úzkém 
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kanále i malá protruze vyvolává velké klinické příznaky, a naopak v prostorném kanále 

je místo i pro velký výhřez. 

Radiologická kritéria pro stenózu určíme změřením interpedunkulámí vzdálenosti a 

sagitálního průměru. Sagitální diametr měříme na neužším místě od zadního 

obratlového těla k zadní stěně kanálu nebo od vnitřního okraje laminy. Absolutní 

stenóza má sagitální rozměr kanálu pod 10 mm, relativní stenóza 10-12 mm. Významný 

vliv na tyto hodnoty má tvar páteřního kanálu, který může být okrouhlý, ovoidní nebo 

trifolický. 

Věk manifestace klinických příznaků je závislý na typu stenózy. Kongenitální a 

vývojové stenózy začínají mít potíže již kolem 30 let. Vznik potíží souvisí se výskytem 

spondylotických a artrotických změn na páteři, pro něž nemá úzký kanál žádný rezervní 

prostor. Vzhledem k pohlaví je poměr výskytu spinální stenózy u žen 1:3 a mužů 1:5. 

Degenerativní spinální stenózy jsou nejčastějším typem vůbec. Začátek klinických potíží 

je asi kolem 55-60 let. Rovněž degenerativní spondylolistéza je častější u žen, snad 

v souvislosti s hormonálními vlivy na laxitu ligament a kloubních pouzder. Lumbální 

algické syndromy a ztuhlost páteře u stenóz je často velmi závislá na chladném počasí. 

Vznik potíží je pomalý. Vzácnější je typické antalgické držení těla, ani svalové spazmy 

nejsou tak výrazné jako u diskogenních afekcí. [5, 15] 

2.4.3 Diagnostika lumbální spinální stenózy 

2.4.3.1 Klinické projevy lumbální spinální stenózy 

Lumbalgie se zhoršují mechanickými vlivy, stupňovanou fyzickou aktivitou a ustávají 

v klidu. !radiace bolesti do gluteální krajiny nebo ke kostrči. Podezření na spinální 

stenózu máme u nemocných, kteří při stoji nebo při chůzi udávají progresivní narůstání 

bolesti v gluteální krajině, tuhnutí v LS páteři s palčivým rázem bolesti. Nemocný si 

záhy všimne, že při předklonu se bolesti zmenší. Stížnosti na omezenou pohyblivost 

bederní páteře jsou menší, většinou jde o omezený záklon. Extenze vede k bolestivým 

iradiacím do dolních končetin. 

Nemocné v ordinaci můžeme rozdělit do dvou skupin. Typ I popisuje typicky 

radikulámí bolest, obvykle postihující jednu dolní končetinu po dorzo-laterální straně, 
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bolest je ostrá a krutá v typické dermatomové distribuci, nejčastěji s postižením kořene 

L5, často s oslabením m.extenzor hallucis longus a m.tibialis anterior. Typ II je 

charakterizován klaudikacemi, je častější než typ I. Nemocní si stěžují na bolest, 

poruchy citlivosti, brnění, pálení, slabost a křeče v jedné, častěji však v obou dolních 

končetinách. Bolesti začínají v kříži, šíří se přes hýždě a vyzařují do DKK bez typické 

dermatomové distribuce. Bolesti často končí v úrovni kolena, ale když fyzická aktivita 

neustává a stav progreduje, objevuje se bolest i distálně. Náhlé zhoršení symptomatiky 

nebo progrese neurologického nálezu může naznačovat diskogenní komplikace spojené 

se stenózou. Sfinkterové poruchy se u stenózy vyskytují jen asi ve 3-4% případů. [5] 

2.4.3.2 Základní zobrazovací metody 

Rentgenové vyšetření jako výchozí orientační vyšetření u všech onemocnění 

páteře.Ukazuje páteř ve dvou základních projekcích (předozadní a boční). Umožňuje 

hodnotit změny tvaru obratlů, páteřního kanálu a strukturální změny degenerativního, 

posttraumatického, zánětlivého nebo nádorového původu. 

Výpočetní tomografie a magnetická rezonance rozšířily velmi podstatně rozsah 

našich diagnostických možností i hlubšího poznání degenerativních onemocnění páteře, 

zejména patologie disku, spondylózy a stenóz páteřního kanálu. Na rozdíl od 

rentgenového vyšetření nám ukazují i měkké tkáně. Výpočetní tomografie zobrazuje 

páteř po vrstvách v příčných řezech, podává nám informace o stavu ploténky, krycích 

destiček a parametrech páteřního kanálu. Magnetická rezonance zobrazuje páteř ve 

všech rovinách. Nepředstavuje radiační zátěž. Umožňuje nám hodnocení 

morfologických, ale i chemických změn uvnitř ploténky. [5] 

2.4.3.3 Diferenciální diagnostika 

Periferní vaskulární onemocnění se také projevuje při chůzi, ale zpravidla křečemi a 

tuhnutím v lýtkách. Tyto potíže se objevují distálně a šíří se proximálně, zatímco u 

stenóz je tomu opačně. 

Periferní neuropatie může být zaměněna s neuroklaudikacemi. Pálivá bolest a 

hypersenzitivita začíná v nohou a šíří se proximálně. Bolest bývá horší v noci a nemá 

vztah k fyzické aktivitě. 
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Úžinové svndromy - syndrom tarzálního tunelu 

Další otázky diferenciální diagnostiky: léze peroneálního nervu, femorální neuropatie, 

poškození n.saphenus, popřípadě léze n.obturatorius. [5] 

2.4.4 Léčba lumbální spinální stenózy 

Léčba lumbální stenózy jako finálního stavu degenerativních změn páteře je nutně 

symptomatická. Přechodně přinášejí značnou úlevu epidurální obstřiky. Je-li 

konzervativní léčba neúspěšná, provádí se operace se širokou hemilaminektomií nebo 

laminektomií. Zároveň při kompresi kořene v laterálním recesu se provádí parciální 

resekce mediální části horního kloubního výběžku. Úplná laminektomie se provádí u 

bilaterálních symptomů. Výkon je možno doplnit fúzí s autologními kostními 

kortikospongiózními štěpy z ilea nad dekortikovanými laminami a processus transversus 

a horní části sakra v laterálních částech. Subkutánní tuk se transplantuje do laminárních 

defektů. [ 5] 
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2.5 Léčba lumbální spinální stenózy z pohledu fyzioterapeuta 

V akutní fázi je dnes zásadní důraz kladen na analýzu a léčení na podkladě řetězců 

funkčních poruch. Často se také využívá neinvazivních měkkých technik: protažení 

interdigitální řasy se zhybněním metatarzů jednoho proti druhému, uvolnění 

subperiostální tkáně u bolestivých bodů na okostici, protažení jizvy v řase, zhybnění 

hlavičky fibuly měkkou technikou - pouze tlakem. Příznivě někdy působí aplikace 

lokálru'ho nebo celkového tepla, v závislosti na individuální toleranci tepla pacientem. 

Podáváme také analgetika, sama však často k utišení bolestí nestačí. 

Při déletrvající rehabilitaci, kdy akutní fáze přechází v subchronickou až chronickou, 

se zaměřujeme na obnovu normální funkce podle těchto zásad: obnovujeme kloubní 

funkci, všímáme si omezené hybnosti fascií zad, zmenšené posunlivosti měkkých tkání, 

jejichž úprava bývá obzvláště v chronickém stadiu významná. Odstraňujeme svalové 

spazmy, posilujeme oslabené svaly a upravujeme chybné pohybové stereotypy. Je nutné 

se po dostatečně dlouhou dobu vyvarovat bolestivých pohybů a poloh. Je důležité naučit 

pacienta správné provádění všedních denních činností. Jakmile chůze nebolí, 

doporučujeme pacientovi kratší, posléze i delší procházky. 

Přetrvává-li bolest, ačkoli došlo k úpravě stavu na základě naší předchozí terapie, pak 

přistupujeme k reflexní terapii. Vyhledáváme hyperalgetické zóny, zvláště na periférii, 

jakými jsou interdigitální řasy, a diagnostikujeme aktivní jizvy. Léčíme nejadekvátnější 

metodou: šlachové úpony a svalový hypertonus pomocí PIR, hyperalgetické zóny 

protažením kůže nebo hlazením. Podobně to platí i o jizvách, které, jsou-li povrchové, 

mohou reagovat na pouhé protažení kůže, a jsou-li hlubší, na protažení v řase. 

V chronickém stadiu často dochází ke komplikacím v oblasti dolních končetin: 

pozorujeme křeče, jejichž příčinou může být blokáda hlavičky fibuly nebo tarzálních 

kůstek. Častá bývá koxalgie bez koxartrózy, zejména u kořenového syndromu U. 

Bolestivý tuber ossis ischii a přetrvávající spasmus m. piriformis působí bolest v hýždi 

jako při "ischiasu". Poruchy vazomotorické funkce léčíme metodami fyzikální terapie. 

Nesmíme přehlédnout bolestivé pánevní dno a s ním často spojené krátké adduktory 

kyčelního kloubu. 
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Terapii lze také aplikovat v rámci komplexních fyzioterapeutických přístupů, jakými 

jsou Proprioceptivní nervosvalová facilitace, spirální dynamika, Vojtova metoda, 

Brliggerova technika, či další přístupy. [6, 7] 

I přes uvedenou terapii, která bývá většinou účinná, jsou případy, u nichž veškerá 

konzervativní léčba selhává a je proto nutné indikovat operaci a následnou fyzioterapii. 

[12] 

2.5.1 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie by se neměla aplikovat v době, kdy se rozhoduje o dalším průběhu 

terapie a neměla by také rozrušovat ochranný svalový hypertonus. 

Hydroterapie: Vířivá lázeň- Indikací jsou svalové atrofie, periferní parézy, trofické 

změny končetin. Částečná lázeň pro dolní končetiny, voda izotermická nebo lehce 

hypertermická (36-38°C). 20 minut, denně. 

Termoterapie: Lokální aplikace tepla (parafin) - účinek spasmolytický, účinek na 

resorpci (mobilizace edémů), změkčení vaziva (uvolnění ligament, fascií a jiných 

vazivových struktur) a analgetický účinek. 

Elektroterapie: Diadynamické proudy- DF 1'- CP 2' - LP 3', DF a LP s intenzitou 

prahově až nadprahově senzitivní, CP s intenzitou prahově až nadprahově motorickou. 

Aplikace je cílená na jednotlivé svaly k ovlivnění lokálních spazmů. Využívá se 

asymetrických elektrod- malá se přikládá přímo na spoušťový bod, velká na úpon svalu. 

Použití spíše u akutních procesů, celkem 3 - 5 x, denně. 

Magnetoterapie - Indikace po neurochirurgických výkonech na 

bederní páteři. Analgetický účinek od 3.- 4. dne redukce otoku a urychlené hojení. 

Statické pole, 30-45 minut, celkem 1 O - 20x. [8] 

2.5.2 Lázeňská léčba 

Komplexní lázeňskou péči, popřípadě příspěvkovou lázeňskou léčbu lze poskytnout 

na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře. Lázně vhodné pro komplexní 

léčbu jsou: Bělohrad, Dubí, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Karviná, Mšené, 

Teplice, Třeboň, Velichovky, Vráž. Lázně vhodné pro příspěvkovou léčbu jsou: Bílina, 

Kundratice, Libverda či Mariánské Lázně. [7, 8] 
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3/ ČÁST SPECIÁLNÍ - KAZUISTIKA 

3.1 Anamnestické údaje 

Vyšetřovaná osoba: J.Š., muž 

Rok narození: 1963 

Základní diagnóza: Stav po operačním výkonu na bederní páteři pro stenózu. 

3.1.1 Anamnéza 

3.1.1.1 Rodinná: 

• matku nezná 

• otec zemřel v 75 letech doma na infarkt myokardu, nikdy vážněji nebyl nemocen 

• sestra 44 let - zdráva 

• dvě děti - syn 13 let z prvm'ho manželství, syn 9 let z druhého manželství - oba zdrávi 

3.1.1.2 Osobní 

• onemocnění: prodělal běžná dětská onemocnění, jinak pouze přibližně jednou za dva 

roky respirační onemocnění, které velmi rychle odezní bez zvláštní medikace 

• operace: apendektomie v Nemocnici Kladno v roce 1982- zhojeno bez následků, 7. 

1. 2005 provedena ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady dekomprese úzkého 

páteřního kanálu v oblasti L3-5- nyní rehabilitace a rekonvalescence 

• úrazy: opakované lehké distorze obou hlezen při fotbale v dětství - vždy se zhojilo bez 

nutnosti fixace a nezanechalo žádné následky 

• zlomeniny: žádné 

• alergická: negativní 

• farmakologická: při bolestech bral Olfen, nyní nemocniční medikace Furon 1-0-0 

• urologická anamnéza: bpn. 

• sportovní: v dětství a mládí fotbal na okresní úrovni až do vojny, poté již jen rekreačně 

sálový fotbal dvakrát týdně do zhoršení potíží 
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• abúzus látek: kouří asi 20 cigaret denně po dobu 25 let, alkohol nepije vůbec, káva -

slabší, 2x denně. 

3.1.1.3 Pracovní 

• vyučil se jako zámečník. po vojně začal pracovat jako zámečník v Poldi Kladno, tam 

strávil 12 let, poté 1 rok údržbář, 1 rok prodejce ovoce, 1 rok řidič na letišti, 1 rok práce 

u pásu v soukromé firmě až do progresivního zhoršení stavu v roce 2001 

• pracovní poloha: v sedě na židli bez opěrky a výškového nastavení, ohnutá záda. aby 

se přiblížil pásu. zatížení HK a horních flxátorů lopatky. stereotypní práce bez možnosti 

oddechu 

• nyní již čtyři roky autoservis - práce v garáži i venku, ohýbání se, práce v leže i 

v předklonu. manipulace s těžkými břemeny a vysoce přetěžované HKK 

3.1.1.4 Sociální 

• žije s manželkou a synem v rodinném domě v Kladně, dům je přízemní bez schodů 

• většinou jezdí všude autem 

3.1.2 Nynější onemocnění 

Od jara roku 1999 bolesti zad mezi lopatkami, bolest se přesunovala níže a pacient měl 

pocit tahu těla do pravé strany. Prodělal .,injekční léčbu" u praktického lékaře a užíval 

analgetika - Olfen. Léčení si vyžádalo 4 měsíce pracovní neschopnosti - poté 

neprodělal žádnou rehabilitaci - byl mu doporučen pouze klid. Od té doby vždy 

nepravidelně 1-2x za rok progresivní zhoršení stavu a opětovné injekční terapie a 

analgetika. V červnu 2004 prudké zhoršení stavu - spoléhal na analgetika, ale ta byla 

neúčinná - bolestí nemohl ležet ani stát, jen sedět. Byl doporučen na rehabilitaci, kde 

prodělal sérii léčby, která jeho stav nezlepšila. došlo k dalšímu zhoršení stavu, začalo 

brnění a necitlivost obou DK- hlavně v jejich akrálních částech. Pozoroval snižování 

síly DKK - omezenou schopnost chůze, musel chůzi přerušovat i po 20 metrech a i 

několik minut odpočívat, později chůze o dvou francouzských holích. Pro zhoršování 

stavu bylo rozhodnuto o hospitalizaci na neurologickém oddělení Nemocnice Kladno. 

Hospitalizace proběhla od 24.8. do 1.9.2004 a byla při ní prováděna medikamentosní 
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léčba a intenzivní rehabilitace. Došlo ke zlepšení dynamiky bederní páteře, ale bolesti se 

po propuštění brzo vrátily. 

Pro zhoršující se stav - přerušování chůze už po zhruba 20 metrech, bolesti po 

dorzolaterální straně PDK a přechodně i obou DK a rozvíjející se parestezie a dysestezie 

bérců a chodidel - bylo rozhodnuto o chirurgickém řešení, které bylo provedeno 

v Nemocnici Královské Vinohrady dne 7.1.2005, hospitalizace byla od 6.1. do 14.1. a 

poté byl pacient přeložen na neurologické oddělení nemocnice Kladno. 

3.1.3 Předchozí rehabilitace 

Pacient prodělal od června 2004 sérii RHB léčení v Nemocnici Kladno skládající se 

ultrazvuku 0,6-1 W/cm2 pulsně kolem páteře 6 minut 6x, horizontální trakce Lp 150-

250/300 N 10 minut 10x, měkké techniky na L páteř, cvičení na L páteř na 

neurofyziologickém podkladě, analytické cvičení 1 Ox, reflexní masáže L páteře 

v návaznosti na ukončení série LTV 3x, Interdyn 50-100Hz na L páteř 10 minut 6x. 

Tato léčba se pacientovi opakovala celkem dvakrát a bohužel se míjela účinkem. 

Přinášela úlevu jen krátce, a celkový stav pacienta nijak zásadně nezlepšovala. 

3.1.4 Výpis ze zdravotnické dokumentace - přesný opis 

Zdravotnická dokumentace je přístupná ode dne 24. 8. 2004: 

24.8.-1.9. hospitalizován pro LI syndrom 1. dx. U, CT Lp: úzký páteřní kanál, cirkulární 

protruze L3/4, mírná osteochondrosa L5/Sl. 

Po infuzích zlepšen, obtíže ale trvají. 

Obj: Chůze vyhovuje, mírný předklon trupu,stoj s odlehčením PDK a předsunem trupu, 

L páteř vázne do extenze - prakticky O, flexe volná SI pruží dobře, Lassegue billatrálně 

negativní, akrální síla dobrá, čití neporušené. 

Významný spazmus L errectorů billaterálně, bolestivá palpace mezi trnových prostor L 

obratlů. 

Zá: LI syndrom L 4 1. dx .. irit. Při úzkém kanálu a protuzi disku. 

Dop: 0,6-1W/cm2 pulsně kolem páteře 6 minut 6x, horizontální trakce Lp 150-250/300 

N 10 minut lOx, měkké techniky na L páteř, cvičení na L páteř na neurofyziologickém 
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podkladě, analytické cvičení 1 Ox, reflexní masáže L páteře v návaznosti na ukončení 

série LTV 3x, Interdyn 50-100Hz na L páteř 10 minut 6x. 

26. 8. 2004: CT LS páteře. 

Vyšetření provedeno nativně úr. plot. U/5 a L5/Sl. 

L4/5 - páteřní kanál je šíře 9,8mm, laterolaterální rozměr je llmm. Ploténka je 

s vakuovým fenomenem, cirkulámě rozšířena a má nerovné okraje naléhající na oba 

kořenyL5. 

L5/Sl -páteř. kanál je šíře 11mm, v úrovni Sl až 15mm. Ploténka má dorsál. okraj 

hladký, do páteř. kanálu neprominující, foramina jsou volná. Ploténka v dorsální části 

lehce snížena. 

Z.: Úzký páteřní kanál. Osteochondrosa plot. L4/5 s cirkulární protrusí. Mírné známky 

osteochondrosy plot. L5/Sl. 

15.10. 2004: kontrolní vyšetření 

S: bolesti trvají, propagace do obou DK také, parestezie DK vleže na břiše a boku, 

nemůže ležet na měkké podložce. 

0: úklon trupu ad sin., pánev v rovině, flexe bpn., vyrovná se, extenze nelze, lateroflexe 

s blokem, semiflexe trupu ve stoji, chůze s omezením extenze kyčlí, po špičkách nelze, 

po patách ano, bez poruchy periferního čití, Lass 80+ sin, dx 70+, kyčle volné, bolestivé 

max. add., SI skloubení palpačně citlivé s provokací parestezií obou DK, palp. 

bolestivost LS p, svalový hypertonus erektorů LS pa mm.pirif., zkrat psoatu. 

Zá: LI syndrom 1. dx. s pozitivním CT nálezem - úzký páteřní kanál a cirkulární 

protruze L3/4. 

Dop: Ještě reflexní masáž 3x, LTV - MT na Lp, PIR, Mo předonoží a hlaviček fibul, 

protažení zkrácených svalů, zvláště psoatů a quadrátus lumborum sin., manuální trakce 

LS p, McKenzie dle tolerance event. Brunkovová, nestabilní plocha dle tolerance pac. 

Pacient objednán na operační řešení. 

Hospitalizace na Neurochirurgické klinice FN Královské Vinohrady od 6.1.2005 do 

14.1.2005. 

Diagnóza: M511, Stenóza páteřního kanálu L3-5. 

Operace: 7.1.2005 dekomprese páteřního kanálu z laminektomie L4, parc. L3 a L5, 

foraminotomií L3/4 a L4/5 bilat. mikrochirurgicky. 
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Průběh léčení: Po operaci postupně odeznívaly bolesti v obou DKK, nyní jen residuum 

bolestí v LDK po zátěži, přechodně se rozvinula taktilní anestesie v L5-S 1 bilat., která 

se také postupně upravuje, nyní residuum v Sl vlevo, jinak hypestesie ponožkovitého 

typu. DKK ve všech segmentech bez oslabení. Operační rána klidná, zhojená per 

primam, stehy odstraněny. Vertikalizovaný, funkce sfinkterů bez alterace, chodí ještě 

s dopomocí fr. holí. 

Závěr: Pacienta po domluvě předáváme do péče neurologického odd. Nemocnice 

Kladno. Doporučujeme pokračovat v rehabilitaci a sledování neurologem, kontrola na 

naší ambulanci za 3 měsíce. 

3.1.5 Indikace k RHB 

' St.p. dekompresi páteřního kanálu z laminektomie L4, parc. L3 a L5, foraminotomií 

L3/4 a L4/5 bilat. mikrochirurgicky. 

Kineziologický rozbor, na jehož základě denní individuální LTV. 

TMTnajizvu. 

Nepřímá cvičení, nesmí být prováděna flexe v bederní páteři, posazení pacienta za 4 

týdny. 

Senzomotorika - umírněně nestabilní, neriskovat pád. 
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3.2 Vstupní kineziologický rozbor - 20. 1. 2005 

Status praesens: 

Pacient orientovaný, spolupracující, pravák. Výška 194cm, váha 118kg, BMI 31,35 

Subjektivně si stěžuje na slabost PDK při zatížení, zejména při delším stoji bez holí a při 

chůzi. Špatně vnímá snížení citlivosti a omezení hybnosti akrálně na obou dolních 

končetinách. Dále si stěžuje na "ztuhlost" a bolesti v oblasti beder a pravého třísla. 

3.2.1 Vyšetření stoje- statické [9] 

Hodnocení postavy zezadu [Obr. 1, 2, 3 viz. příloha] 

DKK- Stoj je vzpřímený, s lehkými titubacemi, o široké bazi. PDK je ve větší ZR. 

LDK je stojná. Větší zatížení laterální plochy chodidel, více vlevo. Valgózní postavení 

pat i Achillových šlach bilaterálně. Lehké edematosní prosáknutí v okolí obou kotníků, 

spíše zevně. Lýtka jsou z fibulámí strany symetrická, z tibiální strany je vlevo větší 

konkavita v podkolenní. Podkolenní rýha vlevo je níže a je více mediokaudálně 

položená:. Lehké konkavity na laterálních stranách obou stehen v oblasti průběhu m. 

tensor fasciae latae. 

Pánev - Subgluteální rýha vpravo je níž. Symetrie kontur hýžďových svalů. SIPS 

vlevo je níže vůči pravé spině. Levý hřeben kosti pánevní je níže vůči pravému hřebeni 

pánevní kosti. Suspektní sešikmení pánve doleva dolů. Suspektní mínus rotace pánve, 

plus rotace trupu. 

Trup a HKK- Pravá taile je prudší a hlubší, levá je mělčí a pozvolnější. Úklon trupu 

doleva. Znatelně prominující paravertebrální valy v oblasti Th i L páteře bilaterálně. 

V úseku L páteře je patrná jizva po nedávno prodělané operaci. Dolní úhel pravé lopatky 

je oproti levému níže položený. Symetrie mediálních okrajů lopatek. Levé rameno je 

lehce výše vůči pravému. Fixované držení ramen v elevaci. Asymetrie 

thorakobrachiálních trojúhelníků - LHK je dále od těla. Částečná vnitřní rotace a 

semipronace HKK. 

Hlava a krk - znatelně zvýšené napětí m.trapezius bilaterálně. Lehký úklon hlavy 

doprava s rotací vlevo. 
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Hodnocení postavy z boku [Obr. 7, 8, 9 viz. příloha] 

DKK - Hyperextenze v levém kalením kloubu. 

Pánev - Poloha pánve v mírné anteverzi. Prudší L-S přechod. 

Trup a HKK - Protrakce ramen, vpravo více, přiměřená hrudní kyfóza. Loketní 

klouby v semiflexi a mírné pronaci. Vyhlazený Th-L přechod, zřejmě díky stabilizaci L

páteře. Vyhlazená bederní lordóza. Znatelně prominující břicho se suspektně 

hypofunkčními a ochablými břišními svaly. 

Hlava a krk- Prudší C-Th přechod. Mírný předsun hlavy, prohloubená lordóza Cp. 

Hodnocení postavy zepředu [Obr. 4, 5, 6 viz. příloha] 

DKK - Pes planovalgus bilaterálně. Větší zatížení laterální plochy chodidel, více 

vlevo. Symetrie patel. Asymetrie vnitřních kontur stehen, lehká hypotrofie m.quadriceps 

femoris mediální i laterální části vpravo. 

Pánev - SIAS vlevo je níže vůči pravé spině asi o lem. Potvrzuje se zde sešikmení 

pánve doleva dolů. Potvrzena mínus rotace pánve, plus rotace trupu. 

Trup a HKK - Znatelný úklon trupu doleva-. Lehká deviace pupku doprava. 

Prominující břicho ve všech částech - suspektně hypotonické a hypoaktivní břišní 

svalstvo. Inspirační postavení hrudníku. Dolní oblouky žeber nijak výrazně neprominují. 

Levá prsní bradavka je níže. Pravá clavicula více vertikálně postavená. Levé rameno je 

výše vůči pravému. 

mava a krk - Dle podkožní kresby suspektně zvýšený tonus mm.SCM. Symetrie 

obličeje. Lehký úklon hlavy doprava s rotací vlevo. 

Vyšetření olovnicí 

Zezadu - Olovnice spuštěná od protuberantia occipitalis externa dopadá mezi chodidly 

výrazně vzdálena od svislice až takr"ka k zevnímu kotníku LDK. 

Z boku - Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází před středem ramenního, 

kyčelního i kolenního kloubu a spadá výrazně před střed chodidel. 

Zepředu - Olovnice spuštěná od processus xiphoideus probíhá asi 2 cm nalevo od 

pupku a dopadá výrazně nalevo od středu spojnice obou chodidel až k vnitřnímu okraji 

chodidla LDK. 
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3.2.2 Vyšetření stoje - dynamické 

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Krční páteř - Omezení anteflexe na 3 prsty, retroflexe menšího rozsahu, úklony 

symetrické, ale lehce sníženého rozsahu, rotace mírně váznou na obě strany pro znatelné 

napětí šíjových svalů. 

Hrudní páteř - Orientačně anteflexe v podporu stojmo vázne, rozvíjí se zejména horní 

a dolní úsek Th páteře a Th-L přechod. [Obr. 12 viz. příloha] Retroflexe vyšetřena 

orientačně v lehu na břiše, odhalila omezené rozvíjení Th páteře v horní a střední části a 

výrazné zalomení v dolní části směrem k Th-L přechodu. Úklon je symetrický, ale 

výrazně omezený a mírně bolestivý na obě strany. 

Přesné vyšetření distancí na páteři a vyšetření bederní páteře nebylo po konzultaci s 

ošetřujícím neurologem provedeno. 

Rhombergův stoj 

I. Mírné titubace latero-laterálním směrem s občasnými výkyvy ventro-dextrálně při 

všech šířkách bazí. Výrazná hra prstů, kotníků i kolen. 

II. Prohloubení titubací latero-laterálním směrem s občasnými výkyvy ventro

dextrálně. Projevy pohybových komponent se ještě zvýraznily. 

III. Toto vyšetření nebylo po konzultaci s ošetřujícím neurologem provedeno. 

Trendelenburgova zkouška (provedena ve stoji s holemi) - Vpravo pozitivní. [Obr. 

10, ll viz. příloha] 

Stoj na dvou vahách - Vpravo 50kg a vlevo 68kg. 

Véleho funkční test nohy - Zapojení flexorů prstců na PDK se zpožděním, na LDK se 

výrazně aktivovaly svaly 3.-5. prstce. 
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Vyšetření celkové stability ve stoji ve vztahu k hlubokému stabilizačnímu systému -

Při zkoušce se vzpažením a zkoušce s lehkým postrkem terapeutem došlo k záklonu 

trupu a k zalomení v Th-L přechodu. 

3.2.3 Vyšetření chůze 

Chůze s francouzskými holemi. Chůze je dvoudobá, lehce paretická, nejistá. Délka 

kroků je kratší, než by odpovídalo výšce pacienta. Krok PDK je kratší. PDK zvedá více 

nahoru, neboť vázne dorzální flexe chodidla. Částečně chybí nášlap patou PDK, u níž 

pokládá celé chodidlo najednou a více do ZR (15-20°). Odval na PDK je nevýrazný. 

Chybí stabilizace pánve, při přenesení hmotnosti těla na LDK dochází k poklesu pánve 

na pravé straně. Souhyby horních končetin jsou v normě. Bez francouzských holí se 

chůze stane více nejistou a je možná pouze na krátkou vzdálenost. Chůze ze schodů a 

do schodů není zatím možná pro malou výdrž a slabost obou DK. 

Modifikace chůze vzhledem k nejistotě chůze a slabosti pacienta nebyly vyšetřovány. 

3.2.4 Antropometrie - tabulka č. 1 viz. příloha. 

3.2.5 Goniometrie -tabulka č. 2 viz. příloha. 

3.2.6 Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Na HKK (zkouška šály, extenze loktů, test založených paží, test zapažených paží, 

sepjaté ruce, sepjaté prsty) negativní. 

Na páteři toto vyšetření nebylo provedeno. 

Na DKK (rotace kyčelního kloubu, extenze kolenního kloubu) negativní. 

3.2. 7 Vyšetření zkrácených svalů - tabulka č. 3 viz. příloha. 

3.2.8 Vyšetření síly svalové (svalový test) podle Jandy -tabulka č. 4 viz. příloha. 
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3.2.9 Vyšetření pohybových stereotypů 

Vyšetření globálního stereotypu dýchání - Břišní typ dýchání v lehu i stoji. 

Vyšetření pohybových stereotypů - dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu (2 1 4 3 6 5 7) - M.gluteus se bilat. zapojuje s mírným 

zpožděním, a poté se aktivují homolaterální vzpřimovače L a Th/L úseku páteře. 

Výrazně se bilaterálně aktivují svaly pletence ramenního - zejména m.deltoideus pars 

posterior. 

Abdukce v kyčelním kloubu (3 2 4 5 6) - Mm. glutei minimus a medius vpravo se 

vůbec nezapojují do stereotypu abdukce. Pohyb je proveden se současnou ZR 

v kyčelním kloubu a s výraznou aktivitou m.quadratus lumborum, nacházíme tzv. 

quadrátový mechanismus, po něm nastupuje znatelná aktivita m. tensor fasciae latae, 

nacházíme tzv. tensorový mechanismus. 

Flexe trupu - Nevyšetřována. 

Flexe šíje - Pohyb byl zpočátku proveden spíše předsunem hlavy, celkově je zde 

patrná převaha m.SCM. 

Klik (modifikace s oporou o kolena) - Znatelná převaha horních fixátorů lopatky 

bilaterálně. Ke konci pohybu obě lopatky lehce odstávají; jinak se při provedení pohybu 

zapojují všechny příslušné svaly rovnoměrně. 

Abdukce v ramenním kloubu (prováděn ve stoji) (3 1 2 4 5 6) - Pohyb byl proveden 

na obou stranách symetricky, ve stejném rozsahu. Nejprve se aktivoval stejnostranný 

m.trapezius pars cranialis, pak m. deltoideus příslušné strany, poté kontralaterální 

m.trapezius pars cranialis. Další zapojení svalů probíhalo podle schématu. 

3.2.10 Vyšetření reflexních změn 

Vyšetření kůže 

Trup- Skin drag- zvýšený odpor kůže kranio-kaudálním i latero-laterálním směrem 

na přední ploše hrudníku, kde je také omezena posunlivost kůže všemi směry, zejména 

kranio-kaudálně. Zvýšený odpor při zkoušce skin drag a omezená posunlivost kůže od 

mezilopatkové oblasti (Th6) směrem kaudálním. 
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Kůže na HKK posunlivá a protažitelná všemi směry. Na DKK omezená posunlivost 

kůže v oblasti obou hlezenních kloubů a na laterální straně bérců a stehen, dále mezi 

palcem a 2. prstem a 2. a 3. prstem bilaterálně. 

Vyšetření podkoží 

Trup - Pružení dle Leubeové - Dickeové - výrazný odpor v oblasti dolní Th-páteře, 

ThiL přechodu a L-páteře, bilaterálně. Kiblerova řasa nejde nabrat v oblasti C!fh 

přechodu a L-páteře oboustranně, láme se. 

HKK a DKK - Pružení bez omezení, Kiblerova řasa jde částečně nabrat, láme se jen 

místy na vnější straně stehen bilaterálně. 

Vyšetření fascií 
' 

Trup - Omezená protažitelnost dorzální i hrudníkové fascie kranio-kaudálním a 

kaudo-kraniálním směrem, více vlevo. Fascie po stranách trupu se sníženou 

protažitelností bilaterálně. Protažitelnost šíjové fascie je s omezením kranio-kaudálním. 

Končetinové fascie- Na HKK bez omezení, na obou DKK snížená protažitelnost na 

ventrální, dorzální i laterální ploše všemi směry. 

Vyšetření reflexních změn ve svalech - viz příloha. 

Vyšetření jizvy 

Jizva dlouhá 15cm je zhojená per primam intentionem po operaci v lumbální oblasti a 

je ještě v celé délce znatelně zarudlá. V kaudální a kraniální části je přisedlá a se 

sníženou pohyblivostí všemi směry. Okolí jizvy je zatuhlé a stále ještě mírně 

edematózně prosáklé. Napravo od jizvy, nad paravertebrálními svaly v oblasti L3-5, je 

patrné mírné vyvýšení. Celá oblast je stále palpačně citlivá a po ránu mírně bolestivá. 

3.2.11 Vyšetření joint play 

HKK - Ramenní kloub - omezení JP ventro-dorzálním směrem bilaterálně. U ostatních 

vyšetřovaných kloubů omezení JP není. 

-34-



DKK - Na LDK omezení JP calcaneu laterálním směrem. Omezení JP hlavičky fibuly 

dorzálním i ventrálním směrem bilaterálně, dále nacházíme mírné snížení vzájemné 

pohyblivosti mezi hlavičkami 1. a 2., a 2. a 3. metatarzu a mírnou tuhost při provedení 

ventrálního i dorzálního vějíře na chodidle na obou stranách. U ostatních vyšetřovaných 

kloubů omezení JP není. 

Kloubní vůle na C páteři bpn., na Th a L páteři vyšetřována nebyla. 

3.2.12 Neurologické vyšetření [ll] 

Vyšetření hlavových nervů - Bez patologických nálezů. 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe - Zkouška prst-nos, pata-koleno bez patologického nálezu. 

Diadochokinéza (vyšetřována v leže) - Rychlé provádění supinace a pronace bez 

patologického nálezu. 

Vyšetření rovnováhy 

Hautantova zkouška - Vyšetření v sedě bylp kontraindikováno, ve stoji pacient není 

schopen vydržet po nezbytnou dobu testování. 

Další zkoušky, které je možno zařadit do vyšetření rovnováhy - Rombergův stoj, 

Trendelenburgova zkouška a další jsou zařazeny ve vyšetření stoje. 

Vyšetření HKK 

Držení aktivní, bez kontraktur, konfigurace bez patologického nálezu. Trofika svalů 

přiměřená. Vyšetření svalové síly, svalového tonu viz příloha (tabulka č.4 a 5). 

Reflexy myotaktické - C5-8 bilaterálně dobře výbavné 3 (hodnocení dle V éleho ). 

Pyramidové jevy iritační - Negativní. 

Pyramidové jevy zánikové- Negativní. 
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Vyšetření čití 

Povrchové čití - Taktilní, algické, termické i grafestezie v normě, diskriminační čití 

nevyšetřeno. 

Hluboké čití - Polohocit, pohybocit, stereognozie v normě, palestezie nevyšetřena. 

Vyšetření taxe - bez patologií. 

Vyšetření diadochokinézy - Bez patologií. 

Vyšetření úchopů - jemná motorika: Nehtový, pinzetový laterální úchop, štipec, 

špetka - bpn. 

Silové úchopy - bpn. 

Vyšetření trupu 

Kožní břišní reflexy - Bilaterálně symetrické, přiměřeně výbavné. 

Vyšetření DKK 

Držení aktivní, bez kontraktur. Mírná relativní hypotrofie pravého stehenního svalu 

m.vastus medialis et lateralis. Svalová síla, svalový tonus a vyšetření zkrácených svalů 

viz příloha (tabulka č.3, 4 a 5). 

Reflexy myotaktické- L2-4 a L5-S2 na LDK sníženě výbavné 2+, na PDK L2-4 

sníženě výbavné 2, L5-S2 výbavné jen s facilitací 1 +. 

Pyramidové jevy iritační -Negativní. 

Pyramidové jevy zánikové - Negativní. 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - Na LDK hypestezie na laterální straně stehna a kolenního kloubu, 

dále na fibulámí ploše bérce až k nártu a palci LDK. PDK hypestezie na laterální i 

antero-mediální straně stehna, na antero-mediální straně kolenního kloubu, dále na 

fibulámí i tibiální ploše bérce, obou kotnících, až k nártu a palci z obou stran. Tzv. 

ponožkovitá hypestezie bilaterálně. 

Algický podnět i termické podněty (chlad, teplo) cítí, stále však se sníženou intenzitou 

vzhledem k LDK. Grafestezie v normě. Diskriminační čití nevyšetřeno. 
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Vyšetření taxe - Shledáváme pouze malé nepřesnosti. 

Hluboké čití - Polohocit i pohybocit přesný. Stereognozie v normě. Palestezie 

nevyšetřena. 

3.1.1 Závěr z vyšetření 

Stav po operačním yýkonu v oblasti L páteře: 

St.p. dekompresi páteřního kanálu z laminektomie L4, parc. L3 a L5, foraminotomií 

L3/4 a L4/5 bilat. mikrochirurgicky. 

Nesmí být prováděna flexe v bederní páteři, posazení pacienta za 4 týdny. 

Reziduální vertebrální syndrom bederní páteře a lehká postoperační senzomotorická 

radikulopatie L5/Sl bilaterálně. 

Ponožkovitá hypestezie bilaterálně. 

Dle vvšetření: 

Ve stoji větší zatížení LDK, úklon trupu doleva. Četné svalové dysbalance - zvýšené 

napětí krátkých extenzorů šíje, zvýšená aktivita a napětí horních fixátorů lopatek, 

zvýšené napětí prsních svalů, oslabení mezilopatkových svalů bilaterálně. Zvýšené 

napětí vzpřimovačů trupu, zejména v Th!L přechodu a L páteři, zvýšené napětí a aktivita 

m.quadratus lumborum oboustranně, oslabení šikmých i přímých břišních svalů, 

transverzálního svalu břišního a snížená aktivita břišních svalů jako celku. Snížená 

aktivita gluteálního svalstva - zejména m.gluteus medius a minimus vpravo. Zvýšený 

tonus hamstringů, m.triceps surae bilaterálně, více vpravo. Znatelné oslabení m.vastus 

medialis et lateralis a m.tibialis anterior vpravo. Předsunuté držení těla, sešikmení pánve 

doleva dolů. 

Inspirační postavení hrudníku. Břišní typ dýchání. Titubace ve stoji dextro-ventrálním 

směrem (Romberg 1+11). Vpravo pozitivní Trendelenburgova zkouška. Pozitivní Véleho 

funkční test nohy na obou DK. Stoj na dvou vahách o zátěži P50, L68kg. 

Chůze je semiparetická, nejistá, s dvěma francouzskými holemi. Krok LDK je delší, 

omezená dorzální flexe PDK. Nestabilita pánve při stoji i chůzi. Chůze do schodů i se 

schodů není pro malou výdrž pacienta možná. 
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Hybnost je celkově bez větších omezení. Mírná inkoordinace při pohybu DKK, 

zejména u PDK. Omezení aktivního pohybu vnitřní rotace a dorzální flexe u PDK. 

Omezení JP fibuly dorzálně i ventrálně bilaterálně a dále nacházíme mírné snížení 

vzájemné pohyblivosti mezi hlavičkami 1. a 2., a 2. a 3. metatarzu a mírnou tuhost při 

provedení ventrálního i dorzálního vějíře na chodidle na obou stranách. 

Pohybové stereotypy - Abdukce kyčle prováděna bilaterálně quadratovým a následně 

tenzorovým mechanismem, více vpravo, u abdukce ramene převládá bilaterálně 

trapézový mechanismus, u extenze v kyčelním kloubu je bilaterálně výrazná 

hyperaktivita homolaterálních vzpřimovačů L a Th/L úseku páteře a svalů pletence 

ramenního na obou stranách. 

Svalová síla - Oslabení extenze kyčelního kloubu obou DK, více pravé. Převážně u 

PDK dále oslabení abdukce, extenze a VR kyčelního kloubu, extenze kolene. DF nohy 

oslabena bilaterálně, více vpravo. 

Neurologické vvšetření - Myotaktické reflexy L2-4 a L5-S2 na LDK sníženě výbavné 

2+, na PDK L2-4 sníženě výbavné 2, L5-S2 výbavné jen s facilitací 1,+ (hodnoceno dle 

V éleho ). Patologické jevy iritační i zánikové negativní. Čití povrchové snížené v oblasti 

areae radiculares L3-5 bilaterálně, více vpravo. Tzv. ponožkovitá hypestezie bilaterálně. 

Hluboké čití bez patologického nálezu. Taxe na HKK je přesná, na DKK jen s mírnými 

nepřesnostmi. 

Reflexní změny Snížená posunlivost a protažitelnost clavipectorální a 

thorakolumbální fascie bilat, více vlevo. Omezení hybnosti jizvy v kraniální a kaudální 

části všemi směry. Lehká hypotrofie svalů pravého stehna (m.quadriceps femoris, 

zejména m.vastus medialis et lateralis, snížená aktivita mm.glutei- minimus a medius). 

Zkrácené svaly a svaly ve ZVÝŠeném napětí - Svaly v oblasti krku a šíje palpačně ve 

vyšším napětí (krátké extenzory šíje, m.levator scapulae, m. SCM). Zvýšené napětí 

prsních svalů, erectorů páteře, m.quadratus lumborum, m.iliacus, m.piriformis, 

adduktorů stehna. Zkrácení m.iliopsoas bilat., m.rectus femoris bilat. a zkrácení 

m.triceps surae vpravo - vždy na stupni 1 +. 

Stabilita- instabilita pánve, neaktivní břišní svalstvo jako celek a boční stabilizátory 

pánve, hypertonus svalů paravertebrálních valů v oblasti ThiL přechodu a L páteře. 

Hyperaktivita m.quadratus lumborum bilaterálně. 
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3.3 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

3.3.1 Krátkodobý plán 

Cíl terapie: 

- Ovlivnění jizvy - zvýšit hybnost jizvy a jejího okolí, dle možností urychlit její hojení 

péčí o jizvu. 

- Ovlivnění měkkých tkání - zvýšit posunlivost a protažitelnost fascií trupu a DK, 

relaxace svalstva ve vysokém napětí 

- Uvolnění a následné protažení hypertonických a zkrácených svalů 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou kožní citlivostí a sníženým svalovým 

tonem 

- Stimulace a posílení oslabených svalů, na obou DK, zejména na PDK 

- Aktivace a posílení hlubokého stabilizačního systému 

- Zlepšit koordinaci pohybů 

- Nácvik správného stereotypu dýchání, stoje a chůze 

- Zlepšit propriocepci 

-Zlepšit stabilitu ve stoji 

- Úprava nesprávných pohybových stereotypů v rámci ADL 

- Instruktáž k autoterapii 

Návrh terapie: 

- TMT na oblast jizvy, šíje, pletence ramenního a trupu - ovlivnění reflexních změn, 

hlazení, míčkování, protažení fascií s omezenou hybností. 

- Protažení zkrácených svalů s využitím analytických postupů, PIR s následným 

protažením 

- Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou kožní citlivostí a sníženým svalovým 

tonem s využitím pomůcek (kartáč, ježek a další). 

- Posílení oslabených svalů, zlepšení koordinace - PNF I. i II. diagonála pro lopatku a 

pro DKK. LTV s využitím pomůcek Thera-Band Gym-Ball a Overball pro posílení 

svalů obou DK, a to i v rámci autoterapie. [10, 14] 
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- Aktivace a posílení HSS -posílení m.transversus abdominis, šikmých břišních svalů, 

svalů, nácvik dechové vlny a lokalizovaného dýchání. 

- Zlepšení propriocepce z obou DK - mobilizace drobných kloubů obou DK, 

exteroceptivní stimulace. 

- Zlepšení stability ve stoji - metoda senzomotorické stimulace, postupně s využitím 

balančních pomůcek. 

- Nácvik správných pohybových stereotypů. 

- Instruktáž ohledně autoterapie. 

Návrh fyzikální terapie 

- Lokální aplikace tepla (solux) před terapií pro uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a 

zad. 5 minut, denně celkem 15x. 

3.3.2 Dlouhodobý plán 

Cíl terapie: 

- Stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- Zlepšit propriocepci z dolních končetin. 

- Upravit svalové dysbalance - posílit oslabené svaly, relaxovat svaly se zvýšeným 

napětím a zapojit je do správných pohybových stereotypů. 

- Zlepšit vnímání svého těla, rozložení váhy. 

- Zlepšit svalovou koordinaci. 

- Posílení hlubokého stabilizačního systému při zátěži. 

Návrh terapie: 

- Stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým tonem - exteroceptivní stimulace, 

míčkování apod. 

- Zlepšit propriocepci z dolních končetin, zlepšit vnímání svého těla, rozložení váhy -

metoda senzomotorické stimulace s využitím balančních ploch. 
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. 
- Upravit svalové dysbalance. Zlepšit svalovou koordinaci. Zapojit svaly celého těla do 

správných pohybových stereotypů - posilování a trénink v rámci např. PNF, S-E-T 

konceptu, ale i v rámci ADL. 

- Posílení hlubokého stabilizačního systému při zátěži - aktivace ve stoji, při chůzi, při 

mluvení apod. 
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3.4 Záznam o průběhu rehabilitace 

1. NÁ VŠTĚVA- Čtvrtek 20.1. 9:30-12:30 hodin 

Pacient je hospitalizován na neurologickém oddělení od 14.1.04, posazení pacienta za 

čtyři týdny po operaci, tj . 4.2.04. 

Dnešního dne byl částečně proveden vstupní kineziologický rozbor a kontrola 

dosavadního cvičení. 

Pacient po operaci denně cvičil dle instrukcí rehabilitačních pracovníků FN Královské 

Vinohrady a Nemocnice Kladno. 

2. NÁVŠTĚVA- Pátek 21.1. 10-11 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní -Pacient pociťuje napětí a mírnou bolest v okolí jizvy. 

Udává pocit zvýšeného napětí v oblasti šíje a ramenních kloubů. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Palpačně zvýšené napětí v oblasti šíje. Snížená 

posunlivost dorzální a hrudní fascie kranio-kaudálním a latero-laterálním směrem. 

Inspirační postavení hrudníku s omezenou dynamikou pohybu dolních žeber při 

výdechu. Snížená aktivita břišních svalů při stereotypu dýchání. Na obou DK oblasti se 

sníženou citlivostí nejvíce na akrech - tzv. ponožkovité hypestezie. Palpačně citlivé 

edematozní prosáknutí v okolí jizvy. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje, TMT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí. 

- Instruktáž správného stereotypu vertikalizace (otáčení se, vstávání). 

- Nácvik správného stereotypu chůze. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na oblast zad, šíje, hrudníku - Kiblerova řasa, "esíčka" na oblast 

paravertebrálních svalů. Protažení dorzální a hrudní fascie kranio-kaudálním, kaudo

kraniálním a latero-laterálním směrem. [Obr. 14 viz. příloha] 
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- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". [Obr. 13 

viz. příloha] 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech s pokrčenými koleny, s důrazem na 

aktivaci m. transverzus abdominis. [Obr. 15 viz. příloha] 

- Lokalizované dýchání vleže na zádech, důraz na pohyb dolních žeber kaudálním 

směrem při výdechu. 

- Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí, stimulace plosky nohy dle 

Hermachové. 

- Instruktáž pacienta ohledně stereotypu vertikalizace z lehu přes bok, nácvik správného 

stereotypu dvoudobé chU.ze o dvou francouzských holích. 

Výsledek - Po aplikaci tepla a TMT se oblast šíje relaxovala, fascie po protažení mírně 

povolily. Na stimulaci plosky nohou dle Hermachové pacient reaguje dobře, údajně si 

lépe uvědomuje svá chodidla. 

Autoterapie - Správné provádění stereotypu vertikalizace. 

3. NÁ VŠTĚV A - Pondělí 24.1. 11-12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient se dnes cítí dobře. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Palpačně zvýšené napětí v oblasti šíje a pletenců 

ramenních. Krční páteř bez omezené hybnosti. Snížená posunlivost dorzální a hrudní 

fascie kranio-kaudálním a latero-laterálním směrem. Inspirační postavení hrudníku. 

Omezená dynamika pohybu dolních žeber při výdechu. Snížená aktivita břišních svalů 

při stereotypu dýchání. Zvýšené napětí m. quadratus lumborum a flexorů kolenního 

kloubu bilaterálně. Inkoordinace při pohybu PDK, zejména do abdukce, flexe a extenze, 

kdy jsou patrné souhyby celého těla, hlavně v oblasti pletence ramenního kontralaterální 

strany. Snížená svalová síla akrálních částí obou DK, ale i do extenze v kolenních a 

extenze i abdukce v kyčelních kloubech obou DK. Stále ještě mírně palpačně citlivé 

edematozní prosáknutí v okolí jizvy. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje, 1MT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- 43 -



- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí. 

- Uvolnění flexorů kyčelního kloubu bilaterálně. 

- Posílení oslabených svalů obou DK. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na oblast zad, šíje, hrudníku - Kiblerova řasa, "esíčka" na oblast 

paravertebrálních svalů. Protažení dorzální a hrudní fascie kranio-kaudálním, kaudo

kraniálním a latero-laterálním směrem. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech s pokrčenými koleny, s důrazem 

na aktivaci m. transverzus abdominis. 

- Lokalizované dýchání vleže na zádech, důraz na pohyb dolních žeber kaudálním 

směrem při výdechu. Nácvik dechové vlny. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- Pokus o uvolnění flexorů kyčelního kloubu dle Hermachové tupým tlakem dlaní proti 

sobě na přední ploše obou stehen. 

- Posilování svalů obou DK vleže na zádech a na boku ve fyziologických rovinách 

jednotlivých kloubů. Pohyb do flexe, extenze, abdukce a rotací v kyčelním kloubu proti 

odporu, který klade terapeut. Flexe a extenze v kolenním kloubu. DF a plantární flexe, 

supinace a pronace v hlezenném kloubu. 

Výsledek- Relaxace šíjových svalů po aplikaci tepla a TMT, protažení fascií trupu. 

Po stimulaci PDK pacient dobře reaguje na další cvičení i posilování. Při provádění 

abdukce v kyčelním kloubu zvýšeně reaguje m. quadratus lumborum vpravo a 

stejnostranné boční svaly hýžďové se takrK:a neaktivují. Při déletrvajícím cvičení 

zapojuje svalstvo celého těla, zejména oblast šíje a horního trupu. 

Autoterapie - Volní aktivace břišní stěny ve smyslu izometrické kontrakce břišního 

svalstva jako celku s výdechem vleže na zádech s pokrčenými koleny, s důrazem na 

aktivaci m. transverzus abdominis. 
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4. NÁ VŠTĚVA -Úterý 25.1. 11-12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient udává napětí v oblasti pravého kyčelního 

kloubu a v oblasti hýžďových svalů. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Palpačně zvýšené napětí v oblasti šíje a pletenců 

ramenních. Snížená posunlivost dorzální a hrudní fascie. Omezená dynamika pohybu 

dolních žeber při výdechu. Snížená aktivita břišních svalů při stereotypu dýchání. 

Zvýšené napětí m. quadratus lumborum bilaterálně . Palpačně citlivý m. iliopsoas a m. 

rectus femoris, více vpravo. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- PNF l.diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů akra obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí. 

- Relaxace m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad - 5 minut. 

- TMT na oblast zad, šíje, hrudníku - Kiblerova řasa, "esíčka" na oblast 

paravertebrálních svalů. Protažení dorzální a hrudní fascie kranio-kaudálním, kaudo

kraniálním a latero-laterálním směrem. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Lokalizované dýchání vleže na zádech, důraz na pohyb dolních žeber kaudálním 

směrem při výdechu. Nácvik dechové vlny. 

- PIR pro m. iliopsoas a m.rectus femoris v lehu na zádech, m. quadratus lumborum 

vleže na boku. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- 45 -



- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, třem'). 

- PNF !.diagonála, flekční a extenční vzorec pro akrum obou DK s dopomocí vleže na 

zádech, technika pomalý zvrat. 

Výsledek - Nahřátí a TMT na oblast šíje a trupu na začátku terapie má pozitivní vliv na 

celkovou relaxaci těla. Pacientovi dělá při dechovém cvičení potíže aktivace šikmých 

břišních svalů. Technika PNF byla pro pacienta poněkud obtížná, protože se při 

pasivním provedení požadovaného pohybu nebyl schopný uvolnit a snažil se pohyb 

provézt sám. Po provedení PIR postupu na svaly DKK došlo částečně k jejich relaxaci. 

Autoterapie- aktivace břišní stěny vleže na zádech. 

5. NÁ VŠTĚV A - Středa 26.1 . 11-12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient stále udává pocit napětí v oblasti levého 

kyčelního kloubu. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Palpačně zvýšené napětí v oblasti šíje a pletenců 

ramenních. Snížená posunlivost dorzální a hrudní fascie. Omezená hybnost jizvy a 

jejího okolí. Omezená dynamika pohybu dolních žeber při výdechu. Snížená aktivita 

břišních svalů při stereotypu dýchání. Palpačně citlivý m. iliopsoas. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- PNF l.diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů akra obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí. 

- Relaxace m. iliopsoas a m.rectus femoris. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 
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- TMT na oblast zad, šíje, hrudníku - Kiblerova řasa, "esíčka" na oblast 

paravertebrálních svalů. Protažení dorzální a hrudní fascie kranio-kaudálním, kaudo

kraniálním a latero-laterálním směrem. 

- TMT na jizvu a okolí -hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Lokalizované dýchání vleže na zádech, důraz na pohyb dolních žeber kaudálním 

směrem při výdechu. Nácvik dechové vlny. 

- PIR pro m. iliopsoas a m.rectus femoris v lehu na zádech. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF !.diagonála, flekční a extenční vzorec pro akrum LDK s dopomocí vleže na 

zádech, technika pomalý zvrat. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem a Gymballem vleže na zádech se současným 

aktivováním břišních svalů, aby se eliminovala nadměrná aktivita bederních 

vzpřimovačů a částečně se fixovala pánev: Overball je pod patou - pomalu provedená 

extenze malého rozsahu v kyčelním kloubu a následná krátkodobá izometrická výdrž. 

Leh na zádech, semiflexe v kyčlích a kolenech, Gymball je opřen o stěnu a pacient do 

něj tlačí oběma DK- krátká výdrž. Ve stejné poloze střídavé prošlapování míče [Obr. 

17 viz. příloha]. Leh na zádech, obě DKK pokrčené - Overball je mezi koleny -

addukce, výdrž a povolit, zatlačit do abdukce proti odporu terapeuta. PDK pokrčená, 

Overball je pod patou, kterou tlačí do podložky - izometrické zapojení svalů PDK 

s povelem držet nohu na místě a nenechat si ji vychýlit (do abdukce, addukce, extenze). 

Výsledek - Relaxace šíjových svalů, protažení fascií trupu, relaxace m. iliopsoas. Na 

dnešní cvičení s využitím PNF reagoval pacient mnohem lépe než včera, při pasivním 

provedení pohybu ve směru !.diagonály se snažil být relaxován. 

Autoterapie - aktivace břišní stěny vleže na zádech a vleže na boku. 
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6. NÁ VŠTĚVA- Čtvrtek 27.1. 11-12 hodin 

Kontrolní vyšetřeni subjektivní - Stimulace PDK a následné cvičení pro posílení 

svalů DKK s Overballem je pro pacienta náročné, ale cítí se po něm velmi dobře. 

Zejména při chůzi má subjektivní pocit zlepšení. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Palpačně zvýšené napětí v oblasti šíje a pletenců 

ramenních. Snížená posunlivost hrudní fascie. Omezená hybnost jizvy a jejího okolí. 

Omezená dynamika pohybu dolních žeber při výdechu. Snížená aktivita břišních svalů 

při stereotypu dýchání. Zvýšené napětí m. quadratus lumborum bilaterálně. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřáti a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF l.diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů akra obou DK. 

PNF I. a ll. diagonála pro lopatku s důrazem na relaxaci. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na oblast zad, šije, hrudníku- Protažení hrudní fascie kranio-kaudálním, kaudo-

kraniálním a latero-laterálním směrem. 

- PIR na horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae vleže na zádech. 

- PIR vleže na zádech postupně na všechna vlákna m. pectoralis major, dále PIR na m. 

pectoralis minor vleže na zádech paží přes okraj lůžka - oboje bilaterálně. Zaškolení do 

AGR techniky vleže na zádech paží přes okraj lůžka pro oba svaly. 

- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Lokalizované dýchání vleže na zádech, důraz na pohyb dolních žeber kaudálním 

směrem při výdechu. Nácvik dechové vlny. 
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- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,Ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF !.diagonála, flekční a extenční vzorec pro akrum obou DK s dopomocí vleže na 

zádech, technika pomalý zvrat. PNF I. a ll. diagonála pro lopatku vleže na boku. 

- Posilování svalů obou DK- stejné, jako při minulé terapii. 

Výsledek- Horší provedení flekčního vzorce ll. diagonály u pravé lopatky. Subjektivně 

udává uvolněním. quadratus bilat. Zlepšení stereotypu dýchání - již znatelná aktivace 

břišních svalů. 

Autoterapie - aktivace břišní stěny vleže na zádech a vleže na boku. AGR techniky dle 

zaškolení vleže na zádech paží přes okraj lůžka pro všechna vlákna m. pectoralis major 

a dále pro m. pectoralis minor. 

7. NÁ VŠTĚVA -Pátek 28.1 . 9:30 - 10:30 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní- Pacient se dnes cítí dobře. 

Kontrolní vyšetření objektivní- Fascie zad jsou volnější. Mírně se snížil hypertonus 

horních vláken m. trapezius. Snížená posunlivost hrudní fascie kranio-kaudálním 

směrem. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Nácvik správného stereotypu dýchání. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF l.diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů akra obou DK. 

PNF I. a ll. diagonála pro lopatku s důrazem na relaxaci. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na oblast zad, šíje a hrudníku - Protažení hrudní fascie kranio-kaudálním, 

kaudo-kraniálním a latero-laterálním směrem. 
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- PIR na horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae vleže na zádech. PIR na horní 

vlákna m. trapezius a m. levator scapulae vleže na zádech. 

- PIR vleže na zádech postupně na všechna vlákna m. pectoralis major, dále PIR na m. 

pectoralis minor vleže na zádech paží přes okraj lůžka- oboje bilaterálně. 

- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilaterálně. Stimulace plosky 

nohy ,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým 

svalovým tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF !.diagonála, flekční a extenční vzorec pro akrum obou DK s dopomocí vleže na 

zádech, technika pomalý zvrat. PNF I. a II. diagonála pro lopatku vleže na boku. 

- Posilování svalů obou DK- jako u předchozí terapie. 

Výsledek - Po stimulaci oblasti se sníženou citlivostí a svalovým tonem a následně po 

aplikaci metodiky PNF pro pánev došlo k lepší aktivaci mm. gluteí medius a minimus 

vlevo, m. quadratus lumborum je bilaterálně více relaxován. Zlepšení stereotypu 

abdukce v kyčelním kloubu v poloze s vyloučením gravitace. Při pokusu o provedení 

pohybu vleže na boku se opět m. quadratus lumborum výrazně aktivuje na pravé straně. 

Autoterapie - aktivace břišní stěny vleže na zádech a vleže na boku. AGR techniky 

vleže na zádech paží přes okraj lůžka pro všechna vlákna m. pectoralis major a dále pro 

m. pectoralis minor. 

Krátké zhodnocení týdne: Po aplikaci tepla a TMT došlo k relaxaci šíjových svalů a 

svalů v oblasti pletence ramenního. Protažení fascií zad. Zlepšení stereotypu dýchání -

aktivace šikmých břišních svalů a m. transverzus abdominis. Pokud pacient sám při 

cvičení aktivuje břišní svalstvo, celkově je cvičení lépe a koordinovaně prováděno. 

Zpočátku byla velkým problémem současná aktivace svalů v oblasti pletence 

ramenního při pohybech vycházejících z levého kyčelního kloubu. Dochází k ní 

samovolně hlavně při únavě. Po aplikaci metodiky PNF pro lopatku došlo ke zlepšení 

svalové koordinace v oblasti šije, také svaly pletence ramenního byly více relaxované. 
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8. NÁVŠTĚVA- Pondělí 31.1. 10:30 - ll : 30 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní- Pacient se po víkendu cítí velmi dobře. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Fascie hrudníku jsou volnější, po cvičení AGR 

techniky na prsní svalstvo v průběhu víkendu došlo ke znatelnému snížení tonu prsních 

svalů. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF l.diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

PNF I. a II. diagonála pro lopatku. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na oblast hrudníku- Protažení hrudní fascie latero-laterálním směrem. PIR na 

horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae vleže na zádech. 

- PIR vleže na zádech postupně na všechna vlákna m. pectoralis major, dále PIR na m. 

pectoralis minor vleže na zádech paží přes okraj lůžka- oboje bilaterálně. 

- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF !.diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže na 

zádech, technika pomalý zvrat. PNF I. a II. diagonála pro lopatku vleže na boku. 

- Posilování svalů obou DK- jako u předchozí terapie. 
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Výsledek - Jizva je pohyblivá všemi směry, v kraniální části je mírně oteklá a zarudlá. 

Prosáknutí či vyvýšení napravo od jizvy v úrovni Ll-3 se zmenšuje. Sed je pro pacienta 

zatím poněkud náročný. Při provádění I. diagonály pro LDK pacient opět aktivoval 

Autoterapie - aktivace břišní stěny vleže na zádech a vleže na boku. AGR techniky 

vleže na zádech paží přes okraj lůžka pro všechna vlákna m. pectoralis major a dále pro 

m. pectoralis minor. 

9. NÁ VŠ TĚV A - Úterý 1.2. 10:30 - ll: 30 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient má pocit mravenčení na bércích, nártech a 

prstech obou DK v oblasti hypestezií. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Relaxace šíjové a pánevní oblasti, snížení tonu 

prsních svalů. Zlepšení stereotypu abdukce a extenze v kyčelním kloubu bilaterálně. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a II. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

PNF I. a II. diagonála pro lopatku. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo s podepřením trupu Gymballem. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šije - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF I. a ll. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat. PNF I. a II. diagonála pro lopatku vleže na boku. 
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- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo s podepřením trupu Gymballem - napřímení 

páteře, hlava a krk v prodloužení páteře, prodýchání se. Aktivace břišní stěny. Zvýšením 

tlaku do podložky střídavé diagonální zatěžování obou HKK a DKK, poté střídavé 

diagonální odlehčování jedné HK a druhé DK. [Obr. 18 viz. příloha] 

Výsledek - Poloha ve vzporu klečmo je pro pacienta nová a zajímavá, je v ní dobře 

patrné rovnoměrné zapojení svalů trupu. Při delší opoře je náročná pro zápěstí, nutno 

střídat s oporou o předloktí. 

Autoterapie - Nácvik správného stereotypu sedu, spojeno s dechovým cvičením. 

10. NÁ VŠTĚVA- Středa 2.2. 10:30 - ll: 30 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient má pocit mírného namožení břišních svalů a 

svalů trupu a horních končetin po včerejším cvičení. 

Kontrolní vyšetření objektivní- Nacházíme skutečně lehce zvýšený tonus svalů trupu 

i paží v místech, kde pacient uváděl pocit mírného namožení. Výrazně se již zlepšila 

aktivita a souhra břišních svalů při základních denních pohybech. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a II. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo s podepřením trupu Gymballem. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šije - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,Ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 
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- PNF I. a II. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat-výdrž. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo- stejně jako při předchozí terapii. 

Výsledek - Cvičení ve vzporu klečmo dnes bylo poněkud náročnější silově, ale je vidět 

zlepšení co se týče aktivace svalů trupu a pánve. 

Autoterapie - Nácvik správného stereotypu sedu, spojeno s dechovým cvičením. 

ll. NÁ VŠTĚVA- Čtvrtek 3.2. 10:30 - 12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Dnes se pacient cítí velmi dobře. Má pocit 

zpevněného těla. 

Kontrolní vyšetření objektivní- Pacient je dnes optimálně naladěn, stojí více zpříma. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a II. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo s podepřením trupu Gymballem. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

- Nácvik chůze do i se schodů. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku s pokrčenými 

koleny, s důrazem na aktivaci m. transverzus abdominis a současné izometrické 

aktivace gluteálního svalstva. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF I. a II. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat-výdrž. 
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- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo - dtto předchozí terapie. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem- dtto předchozí terapie 

- Nácvik: správného stereotypu sedu pro zítřejší posazení. 

- Nácvik: chůze do i se schodů s francouzskými holemi, s vědomým aktivováním břišní 

stěny. 

Výsledek - Dnešní cvičení s Overballem bez jediného souhybu, samovolně se 

zapojením dechu a břišních svalů do pohybu. 

Autoterapie - Nácvik správného stereotypu chůze do i se schodů. 

12. NÁ VŠ TĚV A - Pátek 4.2. 10:30 - ll: 30 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní- Pacient se už těší na víkend. Je velmi dobře naladěn. 

Subjektivně je bez potíží a pociťuje zlepšení citlivosti na chodidlech. 

Kontrolní vyšetření objektivní- Stoj je více vzpřímený, s optimální aktivitou břišního 

svalstva. Relaxace m. quadratus lumborum i při provedení abdukce vleže na boku. 

Aktivace a zesílení mm. gluteus medius a minimus. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosek obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a II. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem. 

- Nácvik správného stereotypu sedu a posazení pacienta. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Volní izometrické kontrakce břišního svalstva jako celku s výdechem vleže na zádech 

s flexí v kyčli i koleni a Gymballem jako pružným odporem mezi lokty a koleny, 
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s dfuazem na aktivaci m. transverzus abdominis, postupné zvyšování tlaku lokte proti 

protilehlému koleni. [Obr. 16 viz. příloha] 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, třem'). 

- PNF I. a ll. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat-výdrž. 

- Stabilizační cvičení ve vzporu klečmo - dtto předchozí terapie. 

- Posilování svalů LDK s Overballem - dtto předchozí terapie. 

- Nácvik správného stereotypu sedu, posazení. Vzpřímený sed s lehkou a pomalou 

změnou těžiště směrem ventrálním, dorzálním, latero-laterálním. 

Výsledek - Dnešní posazení a lehké cvičení v sedu ukázalo zlepšení stability pánve a 

trupu, sed byl vzpřímený, bez záklonu či předklonu v L-páteři. Svaly v oblasti pletence 

ramenního byly relaxované. Posílení svalů DKK, zlepšení koordinace při provádění 

PNFproDKK. 

Autoterapie - Nácvik správného stereotypu sedu, spojeno s dechovým cvičením. 

Krátké zhodnocení týdne - tento týden jsme pravidelně pracovali v poloze ve vzporu 

klečmo s podepřením trupu Gymballem. Pro ruce, respektive zápěstí to bylo poněkud 

náročné, bylo tedy nutné měnit jejich polohu. V této poloze se dobře aktivovalo trupové 

svalstvo, včetně dechového stereotypu. Pacient si díky častým změnám polohy těžiště 

zlepšil vnímání vlastního těla v prostoru a reakce pohybového systému na tyto změny. 

Celkově se zlepšilo držení těla- jak ve stoji, tak i v sedu došlo ke zmírnění kyfotického 

držení. Cvičení byla prováděna bez souhybů (došlo k výrazné relaxaci m. quadratus 

lumborum bilaterálně). Pacient si byl více jistý při chůzi s francouzskými holemi. 

13. NÁ VŠTĚVA- Pondělí 7.2. ll - 12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní- Po víkendu pocit odpočinku. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Jizva je zhojená, pohyblivá, v kraniální části ještě 

mírně začervenalá. Dorzální i hrudní fascie jsou bez omezení posunlivosti. Oblast šíje i 

pánve je více relaxována. Optimální stereotyp dýchání s aktivací břišní stěny. U stoje již 

-56-



takr"ka stejnoměrné zatížení obou DKK, větší jistota při stoji na PDK. Vzpřímené držení 

těla jak ve stoji, tak i v sedu. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Aktivace břišní stěny ve výdechu vleže na zádech. 

- Stimulace plosky obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a II. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

- Nácvik správného stereotypu chůze bez holí. 

- Metoda senzomotorické stimulace vsedě a ve stoji - nácvik korigovaného sedu a stoje. 

- Posilování svalů LDK s Overballem a Thera-Bandem - instruktáž v rámci autoterapie. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presurajizvy po celé délce, "esíčka". 

- Aktivace a posilování břišních svalů ve výdechu vleže na zádech a vleže na boku 

s pokrčenými koleny dle předchozí terapie. 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,Ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF I. a II. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat-výdrž. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem - dtto předchozí terapie. 

- Posilování svalů obou DK s Thera-Bandem v lehu - supinace a pronace, dorzální a 

plantámí v hlezenných kloubech, flexe v kyčelních a kolenních kloubech (,Jízda na 

kole"- popředu a pozadu), abdukce v kyčleních kloubech. Posilování s Thera-Bandem 

v sedu na lůžku - postavení DKK na špičky a zpět, rotace bérců. Abdukce a addukce 

v kyčelních kloubech. Důraz je kladen na symetrické a pomalé provedení pohybu na 

obouDK. 

- Nácvik správného stereotypu stoje. Po konzultaci s ošetřujícím neurologem nácvik 

správného stereotypu chůze bez holí zatím na malou vzdálenost. 

- Metoda senzomotorické stimulace vsedě a ve stoji - nácvik korigovaného sedu a stoje. 
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Výsledek - Do terapie pomalu zařazujeme cvičení, která si bude cvičit doma. Jsou to 

jednoduchá cvičení, např. s pomůckami, která ale může cvičit i bez nich. Při cvičení 

s pomůckami je třeba korigovat rychlost a rozsah pohybu. Pacient je zvyklý vše 

provádět rychle, v co největším rozsahu a alespoň 20x. Při korekci rychlosti a rozsahu 

sám říká, že takhle daný pohyb vnímá mnohem lépe. Chůze bez holí je nejistá a s malou 

výdrží, avšak pro následnou domácí terapii je její nácvik nezbytný. 

Autoterapie - cvičení s Overballem a Thera-Bandem. 

14. NÁ VŠTĚV A - Úterý 8.2. ll - 12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pacient se cítí dobře. Cvičení s Thera-Bandem 

z předchozí terapie jsou mu známá, ale je mu cizí pomalé provádění jednotlivých 

pohybů. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Zlepšení stereotypu stoje, který je vzpřímenější, 

stabilnější, se stejnoměrným zatížením obou DK. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Stimulace plosky obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- PNF I. a ll. diagnonála, flekční a extenční vzorec pro posílení svalů obou DK. 

- Nácvik správného stereotypu stoje a chůze bez holí. 

-Metoda senzomotorické stimulace v sedě a ve stoji s využitím labilních ploch. 

- Posilování svalů LDK s Overballem a Thera-Bandem - v rámci autoterapie. 

Provedená terapie 

- Solux - doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT n&.jizvu a okolí- hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- PNF I. a ll. diagonála, flekční a extenční vzorec pro obě DK s dopomocí u akra vleže 

na zádech, technika pomalý zvrat-výdrž. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem - dtto předchozí terapie. 
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-Posilování svalů obou DK s Thera-Bandem v lehu - dtto předchozí terapie. 

- Metoda senzomotorické stimulace v sedě a ve stoji s využitím labilních ploch -

korigovaný sed, stoj na nestabilní plošině - v mírném stoji rozkročném změna 

zatěžování DKK- vychylování ventro-dorzálně a latero-laterálně. Postupně se zužující 

se bazí. Chvíli stoj se zavřenýma očima. 

- Nácvik správného stereotypu chůze zatím na malou vzdálenost. 

Výsledek - Po počáteční nejistotě ve stoji na nestabilní plošině si pacient poměrně 

rychle zvykl na nastalou situaci. Při stoji se zavřenýma očima docházelo jen k mírným 

titubacím latero-laterálním směrem, spíše doprava. 

Autoterapie- Cvičení s Overballem a Thera-Bandem (viz předchozí terapie). 

15. NÁ VŠTĚVA- Středa 9.2. ll - 12 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Pocit větší jistoty ve stoji, chůzi s holemi i bez nich. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Jizva je již bez zčervenání, celkově lepší držení 

postury, chůze s i bez holí je již znatelně jistější. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Stimulace plosky obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- Nácvik správného stereotypu stoje a chůze bez holí. 

- Metoda senzomotorické stimulace ve stoji s využitím labilních ploch. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem a Thera-Bandem - v rámci autoterapie. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí- hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 

- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

- Posilování svalů obou DK s Overballem - dtto předchozí terapie. 

- Posilování svalů obou DK s Thera-Bandem v lehu - dtto předchozí terapie. 
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-Metoda senzomotorické stimulace ve stoji s využitím labilních ploch - korigovaný sed 

na Gymballu s nohami na nestabilní ploše a vědomé přenášení těžiště pomocí pohybu 

trupu a paží. [Obr. 19 viz. příloha] 

- Stoj na nestabilní ploše - v mírném stoji rozkročném střídavé zatěžování DKK, 

vychylování trupu pacienta terapeutem. Ztížení situace postupně se zužující bazí, stojem 

se zavřenýma očima. 

- Nácvik správného stereotypu chůze zatím na malou vzdálenost. 

Výsledek- Zlepšení stability vsedě i ve stoji na nestabilních plochách, větší jistota i při 

stoji o úzké bazi i ve stoji se zavřenýma očima a chůzi bez holí. Zlepšení koordinace při 

cvičení s Thera-Bandem. 

Autoterapie - Cvičení s Overballem a Thera-Bandem (viz předchozí terapie). 

16. NÁVŠTĚVA - Čtvrtek 10.2. 8 - 9 hodin 

Kontrolní vyšetření subjektivní- Celkově má pocit větší stability, jistoty jak ve stoji, 

tak při chůzi bez holí. Zvýšení svalové síly obou DK, výrazněji u LDK. Zlepšení 

stereotypu chůze. 

Kontrolní vyšetření objektivní - Zlepšení stereotypu chůze, která je nyní mnohem 

jistější. Dochází k mnohem menšímu poklesu pánve na pravé straně než jak tomu bylo 

na začátku terapie. Větší jistota při stoji na LDK. Celkově si je pacient mnohem více 

jistý než dříve - ať již při chůzi nebo ve stoji, a to i ve stoji o úzké bazi či se zavřenýma 

očima. 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky 

- Prohřátí a uvolnění měkkých tkání trupu a šíje. TMT na jizvu a její okolí. 

- Stimulace plosky obou DK. 

- Exteroceptivní stimulace oblasti se sníženou citlivostí a sníženým tonem. 

- Nácvik správného stereotypu stoje a chůze bez holí. 

-Metoda senzomotorické stimulace vsedě i ve stoji s využitím labilních ploch. 

- Posilování svalů obou DK s Overballem a Thera-Bandem - v rámci autoterapie. 

Provedená terapie 

- Solux- doba aplikace na oblast zad a šíje - 5 minut. 

- TMT na jizvu a okolí - hlazení, jemná presura jizvy po celé délce, "esíčka". 
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- Mobilizace drobných kloubů nohy, TMT na plosce nohy bilat. Stimulace plosky nohy 

,Ježkem". Exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým svalovým 

tonem (hlazení, kartáčování, tření). 

-Posilování svalů obou DK s Overballem a Thera-Bandem - kontrola předchozí 

autoterapie. 

- Metoda senzomotorické stimulace vsedě a ve stoji s využitím labilních ploch -

korigovaný sed na Gymballu s nohami na nestabilní ploše a vědomé přenášení těžiště 

pomocí pohybu trupu a paží, korigovaný stoj na nestabilní ploše - dtto předchozí 

terapie. 

- Nácvik správného stereotypu chůze na malou vzdálenost, chůze po žíněnkách, jako 

nestabilní ploše. 

Výsledek - Pacient si je ve stoji více jistý než dříve. Cvičení v rámci autoterapie 

provádí správně, bez souhybů, s využitím dechu. 

17. NÁ VŠTĚVA- Pátek 11.2. 11.30 - 12 hodin 

Dnešního dne byl proveden výstupní kineziologický rozbor. 

Krátké zhodnocení týdne - Při pravidelném nácviku stability vsedě a ve stoji došlo 

k výraznému zlepšení kvality sedu a stoje, uvědomění si vlastní polohy v prostoru, 

rovnoměrnějšímu zatížení obou DKK, větší jistoty ve stoji při vychýlení vsedě a ve stoji 

bez kontroly zraku. Celkově došlo i ke zlepšení stereotypu chůze s i bez holí, která je 

nyní mnohem jistější a kvalitnější. 
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3.5 Výstupní kineziologický rozbor - ll. 2. 2005 

3.5.1 Vyšetření stoje - statické [9] 

Hodnocení postavy zezadu [Obr. 20 viz. příloha] 

DKK- Stoj je vzpřímený, s lehkými titubacemi, o široké bazi. PDK je ve větší ZR. 

LDK je stojná. Nepatrně větší zatížení laterální plochy chodidel, více vlevo. Valgózní 

postavení pat i Achillových šlach bilaterálně. Bez prosáknutí v okolí obou kotníků. 

Lýtka jsou z fibulární strany symetrická, z tibiální strany je vlevo větší konkavita v 

podkolenní. Podkolenní rýha vlevo je položená níže a je více mediokaudálně položená. 

Lehké konkavity na laterálních stranách obou stehen v oblasti průběhu m. tensor fasciae 

latae. 

Pánev - Subgluteální rýha vpravo je níž. Symetrie tonu hýžďových svalů. SIPS vlevo je 

mírně níže vůči pravé spině. Levý hřeben kosti pánevní je lehce níže vůči pravému 

hřebeni pánevní kosti. Suspektní lehké sešikmení pánve doleva dolů, oproti vstupnímu 

vyšetření je sešikmení menší. Mírná mínus rotace pánve, plus rotace trupu. 

Trup a HKK - Pravá taile je prudší a hlubší, levá je mělčí a pozvolnější. Mírný úklon 

trupu doleva. Dolní úhel pravé lopatky je oproti levému nepatrně níže položený. 

Symetrie mediálních okrajů lopatek. Levé rameno je nepatrně výše vůči pravému. 

Fixované držení ramen v lehké elevaci. Asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků -

LHKje mírně dále od těla. Částečná vnitřní rotace a semipronace HKK. 

mava a krk - Lehce zvýšené napětí m. trapezius bilaterálně. Hlava je ve středním 

postavení. 

Hodnocení postavy z boku 

DKK - Hyperextenze v levém kolením kloubu. 

Pánev - Poloha pánve ve středním postavení. Mírně prudší L-S přechod. 

Trup a HKK- Lehká protrakce ramen, vpravo více, přiměřená hrudní kyfóza. Loketní 

klouby v semiflexi a mírné pronaci. Vyhlazený Th-L přechod, zřejmě díky stabilizaci L

páteře. Vyhlazená bederní lordóza. Prominující břicho se znatelně lépe fungujícími 

břišními svaly. 
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Hlava a krk - Lehce prudší C-Th přechod. Mírný předsun hlavy, prohloubená lordóza 

Cp. 

Hodnocení postavy zepředu [Obr. 21 viz. příloha] 

DKK - Pes planovalgus bilaterálně. Větší zatížení laterální plochy chodidel. Symetrie 

patel. Asymetrie vnitřních kontur stehen, již takr"ka neznatelná lehká hypotrofie m. 

quadriceps femoris mediální i laterální části vpravo. 

Pánev - SIAS vlevo je níže vůči pravé spině asi o 0,5 cm. Potvrzuje se zde lehké 

sešikmení pánve doleva dolů. Potvrzena mírná mínus rotace pánve, plus rotace trupu. 

Trup a HKK - Znatelný úklon trupu doleva. Lehká deviace pupku doprava. Stále 

znatelně prominující břicho ve všech částech, břišní stěna je však již plošší než u 

vstupního vyšetření. Stále ještě lehce hypotonické a hypoaktivní břišní svalstvo. 

Inspirační postavení hrudníku. Dolní oblouky žeber nijak výrazně neprominují. Levá 

prsní bradavka je níže. Pravá clavicula více vertikálně postavená. Levé rameno je výše 

vůči pravému. 

Hlava a krk - Dle podkožní kresby suspektně mírně zvýšený tonus mm.SCM. 

Symetrie obličeje. Hlava i krk v rovině. 

Vyšetření olovnicí 

Zezadu - Olovnice spuštěná od protuberantia occipitalis externa dopadá mezi chodidly 

asi 1 cm nalevo od svislice. 

Z boku - Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází mírně před středem 

ramenního, kyčelního i kolenního kloubu a spadá lehce před střed chodidel. 

Zepředu - Olovnice spuštěná od processus x.iphoideus probíhá asi 2 cm nalevo od 

pupku a dopadá mírně nalevo od středu spojnice obou chodidel. 

3.5.2 Vyšetření stoje - dynamické 

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Krční páteř - Omezení anteflexe na 2 prsty, retroflexe bez omezení, úklony 

symetrické, rotace bez omezení. 
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Hrudní páteř - Orientačně anteflexe v podporu stojmo dobrých rozsahů, rozvíjí se 

zejména horní a dolní úsek Th páteře a Th-L přechod. Retroflexe jen s mírným 

omezením rozvíjení Th páteře v horní a střední části a mírným zalomením v dolní části 

směrem k Th-L přechodu. Úklon je symetrický, jen lehce omezený, ale nebolestivý na 

obě strany. 

Přesné vyšetření distancí na páteři a vyšetření bederní páteře nebylo po konzultaci s 

ošetřujícím neurologem provedeno. 

Rhombergův stoj 

I. Bez titubací. 

II. Bez výraznějších titubací, občasné výkyvy doprava. 

III. Titubace latero-laterálně s občasnými výkyvy ventro-dextrálně. 

Trendelenburgova zkouška - Vpravo pozitivní. 

Stoj na dvou vahách- Vpravo 55kg a vlevo 63kg. 

Véleho funkční test nohy - Negativní. 

Vyšetření celkové stability ve stoji ve vztahu k hlubokému stabilizačnímu systému -

Při zkoušce se vzpažením a zkoušce s postrkem terapeutem došlo k mírnému záklonu 

trupu. 

3.5.3 Vyšetření chůze 

Chůze s francouzskými holemi. Chůze je dvoudobá, již jen nepatrně paretická, mnohem 

jistější, než při vstupním vyšetření. Délka kroků je odpovídající výšce pacienta. Krok 

PDK je jen nepatrně kratší. Částečně chybí nášlap patou PDK, u níž pokládá celé 

chodidlo najednou a více do ZR (10-15°). Odval na PDKje nevýrazný. Stále je mírně 

snížená stabilizace pánve, při přenesení hmotnosti těla na LDK dochází k lehkému 

poklesu pánve na pravé straně. Souhyby horních končetin jsou v normě. Bez 

francouzských holí se chůze stane více nejistou a je možná pouze na omezenou 
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vzdálenost. Chůze ze schodů a do schodů je zatím možná pro malou výdrž a slabost 

obou DK pouze s francouzskými holemi. 

Modifikace chůze vzhledem k přetrvávající nejistotě chůze a rychlé únavnosti pacienta 

nebyly vyšetřovány. 

3.5.4 Antropometrie - tabulka č. 1 viz. příloha. 

3.5.5 Goniometrie - tabulka č. 2 viz. příloha. 

3.5.6 Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Na HKK (zkouška šály, extenze loktů, test založených paží, test zapažených paží, 

sepjaté ruce, sepjaté prsty) negativní. 

Na páteři toto vyšetření nebylo provedeno. 

Na DKK (rotace kyčelního kloubu, extenze kolenního kloubu) negativní. 

3.5. 7 Vyšetření zkrácených svalů - tabulka č. 3 viz. příloha. 

3.5.8 Vyšetření síly svalové (svalový test) podle Jandy - tabulka č. 4 viz. příloha. 

3.5.9 Vyšetření pohybových stereotypů 

Vyšetření globálního stereotypu dýchání - Břišní typ dýchání, vsedě v kombinaci 

s dolním hrudním typem, břišní dýchání však dominuje .. 

Vyšetření pohybových stereotypů - dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu (2 1 4 3 5 6 7) - M. gluteus se bilat. zapojuje s mírným 

zpožděním, a poté se aktivují homolaterální vzpřimovače La Th!L úseku páteře. 

Abdukce v kyčelním kloubu (3 1 2 4 5 6) - Mm. glutei minimus a medius vpravo se 

do stereotypu abdukce zapojují sníženě a opožděně. Pohyb je proveden se současnou ZR 

v kyčelním kloubu a se znatelnou aktivitou m. quadratus lumborum, nacházíme částečně 

tzv. quadrátový mechanismus, po něm nastupuje aktivita m. tensor fasciae latae, 

nacházíme v lehké formě tzv. tensorový mechanismus. 
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Flexe trupu - Nevyšetřována. 

Flexe šíje - Pohyb byl proveden spíše předsunem, stále je zde převaha m. SCM. 

Klik (modifikace s oporou o kolena) - Stále ještě patrná mírná převaha horních 

flXátorů lopatky bilaterálně. Ke konci pohybu obě lopatky lehce odstávají; jinak se při 

provedení pohybu zapojují všechny příslušné svaly rovnoměrně. 

Abdukce v ramenním kloubu (1 3 2 4 5 6)- Pohyb byl proveden na obou stranách 

symetricky, ve stejném rozsahu, stále převládá trapézový mechanismus, jinak dle 

pohybového vzoru. 

3.5.10 Vyšetření reflexních změn 

Vyšetření kůže 

Trup - Omezení posunlivosti kůže v kranio-kaudálním směru na přední ploše 

hrudníku. Kůže na HKK a DKK posunlivá a protažitelná všemi směry. 

Vyšetření podkoží 

Trup- Kiblerova řasa jde omezeně nabrat v oblasti L-páteře, láme se oboustranně. Na 

HKK a DKK pružení podle Leubeové - Dickeové bez omezení. Kiblerova řasa jde 

nabrat a neláme se. 

Vyšetření fascií 

Trup - Omezená protažitelnost hrudní fascie kranio-kaudálním směrem. Dorzální 

fascie, fascie po stranách trupu a šíjová fascie bez omezené protažitelnosti bilaterálně. 

Končetinové fascie na HKK i DKK bez omezení. 

Vyšetření reflexních změn ve svalech - tabulka č. 5 viz. příloha. 
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Vyšetření jizvy 

Jizva po operaci LSS v lumbální oblasti je klidná, zhojená, nebolestivá a pohyblivá 

všemi směry. Okolí jizvy je protažitelné, nebolestivé. 

3.5.11 Vyšetření joint play 

HKK - Omezení JP dorzo-ventrálním směrem v ramenním kloubu bilaterálně. 

DKK - Omezení JP calcaneu laterálním směrem na LDK. U ostatních vyšetřovaných 

kloubů omezení JP není. 

Kloubní vůle na C páteři bpn., na Th a L páteři vyšetřována nebyla. 

3.5.12 Neurologické vyšetření [ll] 

Vyšetření hlavových nervů - Bpn. 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe -Zkouška prst-nos, pata-koleno bez patologického nálezu 

Diadochokinéza - Rychlé provádění supinace a pronace bez patologického nálezu. 

Vyšetření rovnováhy 

Hautantova zkouška - Bez patologického nálezu. 

Vyšetření HKK 

Držení aktivní, bez kontraktur, konfigurace bez patologického nálezu. Trofika svalů 

přiměřená. Vyšetření svalové síly, svalového tonu viz příloha (tabulka č.4 a 5). 

Reflexy myotaktické - C5-8 bilaterálně dobře výbavné 3 (hodnocení dle V éleho ). 

Pyramidové jevy iritační- Negativní. 

Pyramidové jevy zánikové - Negativní. 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - Taktilní, algické, termické i grafestezie v normě, diskriminační čití 

nevyšetřeno. 

Hluboké čití - Polohocit, pohybocit, stereognozie v normě, palestezie nevyšetřena. 
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Vyšetření úchopů - jemná motorika: Nehtový, pinzetový, laterální úchop, štipec, 

špetka - bpn. 

Silové úchopy - bpn. 

Vyšetření trupu 

Kožní břišní reflexy- Bilaterálně symetrické, hůře výbavné 2+. 

Vyšetření DKK 

Držení aktivní, bez kontraktur. Již jen lehká hypotrofie pravého stehenního svalu - m. 

vastus medialis et lateralis. Svalová síla, svalový tonus a vyšetření zkrácených svalů viz 

příloha (tabulka č.3, 4 a 5). 

Reflexy myotaktické- L2-4 a L5-S2 na PDK sníženě výbavné 3-, na PDK sníženě 

výbavné 2+. 

Pyramidové jevy iritační - Negativní. 

Pyramidové jevy zánikové - Negativní. 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - Na LDK reziduální hypestezie o malé ploše na laterální straně 

stehna a kolenního kloubu, dále na fibulámí ploše bérce až k nártu a palci LDK. Na 

PDK také reziduální hypestezie o malé ploše na laterální i antero-mediální straně stehna, 

na antero-mediální straně kolenního kloubu, dále na fibulámí i tibiální ploše bérce, obou 

kotnících, až k nártu a palci z obou stran. Odeznívající tzv. ponožkovitá hypestezie 

bilaterálně. 

Algický podnět i termické podněty (chlad, teplo) cítí, stále však se sníženou intenzitou 

vzhledem k LDK. Grafestezie v normě. Diskriminační čití nevyšetřeno. 

IDuboké čití - Polohocit i pohybocit přesný. Stereognozie v normě. Palestezie 

nevyšetřena. 
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3.5.13 Závěr z výstupního vyšetření 

Ve stoji relativně stejnoměrné zatížení obou dolních končetin, mírný úklon trupu 

doleva. Přetrvávající svalové dysbalance. Stále ještě mírně zvýšené napětí krátkých 

extenzorů šíje, horních flxátorů lopatek a prsních svalů, přetrvávající oslabení 

mezilopatkových svalů. Zvýšené napětí a aktivita m. quadratus lumborum oboustranně, 

oslabení šikmých břišních svalů, snížená aktivita gluteálního svalstva - zejména m. 

gluteus medius a minimus vpravo. Oslabení m. vastus medialis et lateralis vravo. Jíž jen 

mírné sešikmení pánve doleva dolů. 

Inspirační postavení hrudníku. Převládající břišní typ dýchání. Titubace ve stoji dextro

ventrálním směrem (Romberg III). Vpravo pozitivní Trendelenburgova zkouška. 

Negativní Véleho funkční test nohy. Stoj na dvou vahách o zátěži P55, L63kg. 

Chůze je dvoudobá s dvěma francouzskými holemi, chůze bez holí je stále mírně 

nejistá. Krok LDK je nepatrně delší. Lehká nestabilita pánve při stoji i chůzi. Při chůzi 

do schodů větší potíže kvůli stále ještě menší svalové síle PDK. 

Hybnost je celkově bez větších omezení. Lehké omezení aktivního pohybu vnitřní 

rotace a dorzální flexe u PDK. Omezení JP calcaneu LDK směrem laterálním. 

Pohybové stereotypy - Stereotyp abdukce kyčle prováděn koordinovaněji než dříve, 

stále přetrvává oslabením. gluteus medius a minimus pravé strany. U abdukce ramene 

stále převládá trapézový mechanismus, u extenze kyčle se stále více aktivují 

homolaterální vzpřimovače trupu, svaly kontralaterálního pletence ramenního jsou v 

klidu. 

Svalová síla - Stále ještě mírné oslabení extenze kyčelního kloubu obou DK, více 

pravé. Převážně u PDK dále lehké oslabení abdukce, extenze a VR kyčelního kloubu, 

extenze kolene. DF nohy oslabena bilaterálně, více vpravo. 

Neurologické vvšetření - Myotaktické reflexy L2-4 a L5-S2 na LDK sníženě výbavné 

2+, na PDK L2-4 sníženě výbavné 2, L5-S2 výbavné jen s facilitací 1 + (hodnoceno dle 

V éleho ). Patologické jevy iritační i zánikové negativní. Čití povrchové snížené v oblasti 

areae radiculares L3-5 bilaterálně, více vpravo. Tzv. ponožkovitá hypestezie bilaterálně. 

Hluboké čití bez patologického nálezu. Taxe na HKK je přesná, na DKK jen s mírnými 

nepřesnostrni. 
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Reflexní změny - Posunlivost a protažitelnost omezená u hrudní fascie. Jizva je klidná, 

zhojená, pohyblivá. Hypotrofie svalů levého stehna přetrvává (m. quadriceps femoris, 

snížená aktivita mm. glutei- minimus a medius). 

Zkrácené svaly a svaly ve zyýšeném napětí - Svaly v oblasti krku a šíje palpačně ve 

zvýšeném napětí (krátké extenzory šíje, m. levator scapulae, m. SCM). Zvýšené napětí 

prsních svalů. Vyšší napětí erectorů páteře, m. quadratus lumborum, m. iliacus, 

adduktorů stehna bilat. Zkrácení m. triceps surae na stupeň 1. 

Stabilita - Nestabilita pánve, břišní svalstvo je aktivní, šikmé břišní i m. transverzus 

abdominis, boční stabilizátory pánve jsou stále hypoaktivní. 
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3.6 Zhodnocení efektu terapie a závěrečná doporučení 

3.6.1 Zhodnocení efektu terapie 

Zlepšila se posunlivost měkkých tkání kůže, podkoží i fascií. Hojení jizvy probíhá bez 

komplikací, jizva je pohyblivá všemi směry. Došlo v určité míře k úpravě svalových 

dysbalancí v oblasti pletence ramenního a v oblasti pánve. Zlepšila se stabilita trupu a 

pánve. Zlepšení koordinace. Pacientovi bylo dovoleno v průběhu terapie se posadit. 

Došlo ke zlepšení aktivity, hlubokého stabilizačního systému. 

Celkové zlepšení kondice, stability a síly se odrazilo na vyšší kvalitě řady hybných 

stereotypů, zejména stoje, chůze o dvou francouzských holích a chůze bez holí. 

3.6.2 Závěrečná doporučení 

V rámci autoterapie bych pokračoval ve stávající terapii. Stimulace oblasti se sníženou 

citlivostí a sníženým tonem taktilními, možno i termickými podněty. Posilování svalů 

těla s Thera-Bandem. Nácvik stability ve stoji s využitím balančních ploch. Nácvik ADL 

pro samostatné fungování při rekonvalescenci při domácím ošetření. 

Během naší společné terapie měl pacient možnost zjistit, že většina prováděných 

cvičení pro něj byla zvládnutelná a vhodná. 

Pacientovi bych do budoucna doporučil celkové kondiční cvičení - procházky, nácvik 

a provádění vhodných cviků LTV, popřípadě plavání a různé modifikace plaveckých 

stylů, spíše však v rámci zdravotního plavání pod odborným dohledem. 
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4/ZÁVĚR 

V rámci 4-týdenní praxe na oddělení neurologie a rehabilitace Nemocnice Kladno jsem 

měl možnost seznámit se teoreticky, a zejména prakticky s problematikou 

rehabilitačního postupu u pacienta po operaci lumbální spinální stenózy. Tato zkušenost 

pro mě osobně znamenala obrovský přínos jak po stránce odbomé,tak po stránce 

komunikační. 

Během terapie jsem v přístupu k pacientovi použil několik přístupů a metod. Některé 

z nich byly úspěšné, jiné méně,ale i ty mi byly zkušeností a přínosem. Mezi techniky, 

které se mi osvědčily patří exteroceptivní stimulace a v návaznosti na ní PNF. Další 

velmi vhodnou technikou se osvědčilo stabilizační cvičení. Nejdříve v nižších polohách, 

postupně se zvyšující se náročností. Ta byla dána polohou a využitím pomůcek 

(Overball, Gymball). Postup, který velmi vyhovoval mému pacientovi bylo cvičení 

s Thera-Bandem. 

Vzhledem k počáteční svalové inkoordinaci a četným souhybům při vykonání i 

zdánlivě jednoduchého pohybu, doporučil jsem, zabývat se v tomto konkrétním případě 

aplikovanými technikami v rámci metodiky PNF. [14] 

Pokud byl pacient na začátku naší společné terapie nekoordinovaný a byl nejistý ve 

stoji či chůzi, po terapii došlo k výraznému zlepšení jeho stavu, zejména co se týče 

mobility, sebejistoty pohybu a pocitu, že dokáže správně vnímat a ovládat vlastní tělo, 

čímž bylo dosaženo stanoveného cíle. 

Pro mě bylo velmi přínosné samostatné vedení cvičebních jednotek, které jsem si pod 

dohledem svého supervizora vytvářel sám a průběžně je upravoval v závislosti na 

aktuálním stavu pacienta. 
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5/ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

C-páteř - krční páteř 

CP - proud modulovaný v krátkých periodách, spadá pod diadynamické proudy 

DF - dorzální flexe 

DKK- dolní končetiny 

DP - dvojitý impulzní proud, který spadá pod diadynamické proudy 

HSS -hluboký stabilizační systém 

JP -joint play 

L-páteř -bederní páteř 

LHK- levá horní končetina 

LDK- levá dolní končetina 

LP - proud střídající se v dlouhé periodě, spadá pod diadynamické proudy 

LS - lumbosakrální přechod 

LSS - lumbální spinální stenóza 

PHK - pravá horní končetina 

PDK - pravá dolní končetina 

PIR- postizometrická relaxace 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

m. SCM- musculus sternocleidomastoideus 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

Th/L přechod - thorako-lumbální přechod 

Th-páteř- hrudní páteř 

TMT- techniky měkkých tkání 

VR- vnitřní rotace 

ZR - zevní rotace 

N - neměřeno 
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7/PŘÍLOHY 

7.1 Tabulky ze vstupního/ výstupního kineziologického rozboru 

Pokud došlo na konci terapie k nějaké změně vyšetřovaných hodnot, je to vyznačeno 

v tabulce tímto způsobem, př. 10°/20°, kdy první číslo udává hodnotu zjištěnou při 

vstupním vyšetření a druhá hodnota odpovídá výstupnímu vyšetření. 

Tabulka č.l Antropometrické vyšetření 

PDK LDK 

DKK-délky 

anatomická 

(trochanter maior-malleolus 98cm 98cm 

lateralis) 

funkční 

(spina iliaca ant.sup.-malleolus 106cm 106cm 

medialis) 

DKK-obvody 

stehno 15 cm nad patellou 56 cm 53/55cm 

přes kolenní kloub 46cm 46cm 

přes lýtko 44cm 43/44 cm 

přes kotník 31cm 31cm 

přes metatarzy 28cm 28cm 
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Tabulka č.2 Vyšetření kloubního rozsahu pomocí goniometrie 

dx. sin. 
POHYB 

akt. pas. akt. pas. 

flexe 180° 180° 180° 180° 

extenze 35° 35° 35° 35° 

abdukce 

-bez 

souhybu 
o 

lopatky 

~ 60° 60° 
-se 

180° 180° 180° 180° 
souhybe 

m 

lopatky 

addukce 40° 40° 40° 40° 

zevní 
80° 80° 80° 80° 

rotace 

vnitřní 
75° 75° 75° 75° 

rotace 

flexe 140° 140° 140° 140° 
E--
ga extenze o o o o o o o o 

o supinace 70° 70° 80° 80° ~ 

pronace 90° 90° 90° 90° 

'E:: palmární 
80° 80° 80° 80° r.r.J 

·~ flexe 

-~ 
N dorzální 

70° 70° 70° 70° 
flexe 
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radiální 
15° 15° 15° 15° 

dukce 

ulnární 
40° 40° 40° 40° 

dukce 

flexe 90° 90° 90° 90° 
~ 

extenze 100 100 100 100 
~ 

abdukce 45° 45° 45° 45° 

addukce 100 20° 100 20° 

IP1 flexe 100° 100° 100° 100° 

IP2 flexe 70° 70° 70° 70° 

u 
opozice 

50° 50° 50° 50° 
~ 

~ abdukce 
70° 70° 70° 70° 

flexe 

~s 

extenzí 
90° 90° 90° 90° 

kolenní 
110° 120° 110° 120° 

~s flexí 

kolenní 
....:l extenze 20° 20° 20° 20° ~ 

>U 

~ abdukce 20°/30° 40° 40° 40° 

addukce 20° 20° 20° 20° 

zevní 
40° 40° 40° 40° 

rotace 

vnitřní 
15° X 20° 100 20° 

rotace 
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flexe 100° 110° 100° 110° 

o 
ffi 
~ 

~ 
extenze o o o o o o o o 

plantámí 
40° 40° 40° 40° 

o flexe 

~ dorzální 
~ 0° x/10° 1001200 20° 25° 
~ flexe 

inverze 20° 30° 35° 35° 

everze 20° 20° 20° 20° 

x-tuhá zarážka 
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Tabulka č.3 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

vyšetřovaný sval dx. sin. 

m. trapezius-pars 1+/0+ 

cranialis 1+/0+ 

m. levator scapulae 1+/0+ 

1+/0+ 

m.SCM 1+/0+ 

1+/0+ 

mm. pectorales 

-stemální část 1+/0+ 

-klavikulámí část 1+/0+ 1+/1 

-m. pectoralis minor 1+/1 1+/0+ 

1+/0+ 

m. quadratus lumborum 1+/1 1+/1 

paravertebrální zádové N N 

svaly 

m. iliopsoas 110 110 

m. rectus femoris 110 1/0 

m. piriformis 1/0 110 

adduktory kyčelního 1+/1 1+/1 

kloubu 

m. tensor fasciae latae 1/0+ 1/0 

flexory kolenního kloubu 1/0+ 1/0+ 

m. triceps surae 

-mm. gastrocnemii 1/0 1/0 

-m. soleus 110+ 1/0+ 

O žádné zkrácení, O+ náznak zkrácení, 1 malé zkrácení, 1 + větší zkrácení 
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Tabulka č.4 Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

PERIFERNI KOŘEN. 
Dx. POHYB SVAL Sin. 

INERVACE INERV. 

flexe 
5 scaleni plexus cervicalis Cl-C6 5 

(předkyv) 

~ 
flexe accessorius, plexus n.XI. 

4+/5 stemocleidomastoideus 4+/5 
(předsun) cervicalis C2-C3 

accessorius, plexus n.XI. 
5 extense trapezius-pars superior 5 

cervicalis C2-C3 

flexe 
N/4 rectus abdominis intercostales VI-XII Th6-Th12 N/4 

extense Th 
N sacrospinalis Thl-S3 N 

> 
~ iliocostalis C3-Ll 
·< N extense L N 
~ quadratus lumborum Th12-L2 
< 

~ 
obliquus ext. et int. intercostales V-XII Th5-Th12 

rotace N/4 
N/4 abdominis intercostales VIII-XII Th8-Th12 

elevace 
subcostalis Th12 

5 pánve quadratus lumborum 5 
plexus lumbalis Ll-L4 

4/5- flexe iliopsoas 
plexus lumbalis 

Ll-L4 5 
femoralis 

3+/ gluteus max., biceps, gluteus inferior L5-S2 
extense 415-

4- semitend., semimembr. tibialis, fibularis L4-Sl 

3+/ extense 

~ 
gluteus maximus gluteus inferior L5-S2 415-

4-
>U 
>- addukce 
~ 4 adduktores obturatorius L2-L4 4/5-

abdukce 
3/4 gluteus medius gluteus superior L4-Sl 4/5-

obturatorius ext., int., obturatorius, L3-L4 
4+/5 rotace zevní 5 

quadratus fem., gemelli plexus sacralis L4-S2 
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3+/ gluteus minimus, 
rotace vnitřní gluteus superior L4-Sl 4-/5 

4+ tensor fasc.latae 

flexe 
4/5- biceps femoris ischiadicus L4-Sl 5 

semitendinosus 

ffi 
4/5- flexe ischiadicus Ll-Sl 5 

semimenbranosus 

~ extense 

~ 4/5- rectus femoris femoralis L2-L4 4+ 

3+/ extense 4-/ 
vasti-med., lat., intermed. femoralis L2-L4 

4+ 5-

4-/ flexe 
triceps surae ischiadicus-tib. L4-Sl 5 

5- plantárni 

4-/ flexe 
soleus ischiadicus-tib. L4-Sl 5 

5- plantárni 

~ 4-/ supinace a 

~ tibialis anterior ischiadicus-per .prof. L4-L5 2 

~ 
5- dorz.flexe 

supinace a 
4/4+ tibialis posterior ischiadicus-tib. L4-Sl 4/5-

plant.flexe 

4/4+ 
plantárni 

peroneus longus et brevis ischiadicus-per .sup. L4-Sl 5-15 
pronace 

flexe MP tibial.-plantaris med. L5-Sl 
5 lumbricales 1., II., III., IV. 5 

kloubů tibial.-plantaris lat. Sl-82 

flexe MP tibial.-plantaris med. L5-Sl 
5 flexor hall.brevis 5 

kloubu palce tibial.-plantaris lat. Sl-82 

4-/ extenze MP extensor dig.longus et 
ischiadicus-per.prof. L4-Sl 5 

5- kloubů brevis, extensor hall.brevis 

~ flexeiPl 
00 5 flexor dig.brevis tibial.-plantaris med. L5-Sl 5 

~ 
kloubů 

flexeiP2 
5 flexor dig.longus ischiadicus-tibialis L5-S2 5 

kloubů 

3+/ flexe IP 
flexor hall.longus ischiadicus-tibialis L5-S2 4/5-

4+ kloubu palce 

3+/ extense IP 
extensor hall.longus ischiadicus-per .prof. L4-Sl 4/5-

4+ kloubu palce 



4-/ addukce interossei plant., adductor 
tibialis-plant.lat. Sl-S2 4/5-

5- hall. 

abdukce interossei dors., abductor tibialis-plant.med. Sl-S2 
4/5- 4/5-

hall. tibialis-plant.lat. L5-Sl 

abdukce 
4/5- serratus anterior thoracicus longus C5-C7 4/5-

s rotací 

addukce a 

g accessorius, plexus n.XI. 
415- kaudální trapezius-pars inferior 4/5-

cervicalis C2-C4 

~ 
posun 

o addukce trapezius-pars medialis accessorius, pl.cerv., n.XI. 
~ 4/5- 4/5-

rhomboidei dors.scap. C2-C4 

trapezius-pars sup., levator accessorius, pl.cerv., n.XI. 
5 elevace 5 

scap. dors.scap. C2-C5 

deltoideus-pars clavic., axillaris C5-C6 
5 anteflexe 5 

coracobrachialis musculocutaneus C5-C7 

4+/ 
latissimus dorsi, teres 

axillaris, subsc., 4+/ 
retro flexe major, deltoideus-pars C5-C6 

5- thoracodorsalis 5-
scap. 

deltoideus-pars acrom .. , axillaris C5-C6 
5 abdukce 5 

supraspinatus suprascapularis C4-C5 

abdukce 

i 
5 deltoideus-pars scap. axillaris C5-C6 5 

v horiz. 

addukce 
5 pectoralis major nn.thoracici C5-Thll 5 

v horiz. 

suprascapularis C4-C5 
5 rotace ext. infraspinatus, teres minor 5 

axillaris C5-C6 

subscap., teres mjr., 
subscap., thoracici, 

5 rotace int. pector.mjr., latissimus CS-Thl 5 
thoracodorsalis 

dorsi 

-~ 5 
flexe při 

biceps brachii musculocutaneus CS-C6 4+/5 E-<~ 
supinaci 

~ 
o 
...l 

~ 5 
flexe při 

brachialis musculocutaneus C5-C6 5 ~ pronaci 
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5 
flexe při 

brachioradialis radialis C5-C6 5 
stř.post. 

extense 
5 triceps brachii, anconeus radialis C6-C8 5 

5 
supinace 

biceps brachii musculocutaneus C5-C6 5 

pronator teres C6-C7 
5 pronace medianus 5 

pronator quadratus C7-Thl 

flexe a 
5 flexor carpi ulnaris ulnaris C7-Thl 5 

ulnární dukce 

flexe a 

5 radiální flexor carpi radialis medianus C6-C8 5 
-~ 

dukce r.n 
)~ 

-~ extense a 
5 extensor carpi ulnaris radialis C6-C8 5 

N ulnární dukce 

extense a 

5 radiální 
extensor carpi radialis 

radialis C6-C8 5 

dukce 
longus et brevis 

medianus 
5 flexe MP lumbricales C8-Thl 5 

ulnaris 

extense MP 
5 extensor digitorum radialis C6-C8 5 

addukce 

~ 
5 interossei palmares ulnaris C8-Thl 5 

r.n 
interossei dorsales, 8: 5 abdukce ulnaris C8-Thl 5 
abduktor digiti minimi 

flexe lPI 
5 flexor dig.superficialis medianus C7-Thl 5 

medianus 
5 flexeiP2 flexor dig.profundus C7-Thl 5 

ulnaris 

opozice palce 

u 5 opponens pollicis medianus C6-C7 5 
~ 

~ addukceCM 
5 adductor pollicis ulnaris C8-Thl 5 
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abduktor poll.longus et radialis 
5 abdukce CM C6-C7 5 

brevis medianus 

medianus 
5 flexe MP flexor poll.brevis C6-C7 5 

ulnaris 

extenseMP 
5 extensor poll.brevis radialis C6-C7 5 

flexe IP 
5 flexor poll.longus medianus C7-C8 5 

extense IP 
5 extensor poll.longus radialis C6-C8 5 



Tabulka ě.5 Vyšetření reflexních změn ve svalech 

SVAL 

m. soleus 

m. quadriceps femoris 

m. tensor fasciae latae 

adduktory stehna 

m. iliacus 

m. piriformis 

ischiocrurální svaly 

m. erector spinae 

m. psoas 

m. quadratus lumborum 

m. rectus abdominis 

m. pectoralis minor 

střední část m. trapezius 

m. subscapularis 

m. supraspinatus et infraspinatus 

m. supinator, m. biceps brachii, extenzory prstů 

m. triceps brachii - dlouhá hlava 

flexory prstů 

horní část m. trapezius 

mm. scaleni, m. SCM 

krátké extenzory horní krční 

normotonus 

+ mírné zvýšení svalového napětí 

++ větší zvýšení svalového napětí 

-86-

dx. sin. 

+ + 

+ + 

+ + 

++/+ ++/+ 

++ ++ 

+ + 

+ + 

++I+ ++I+ 

++ ++ 

+ ++I+ 

+ + 

+ + 

+ + 

- -
+ + 

+ + 

+ + 

- -
++I+ ++I+ 

++ ++ 

++ ++ 



Obr. 3 Obr.4 
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Obr. 7 Obr. 8 
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Obr. 9 Obr. 10 

Obr. ll Obr. 12 

- 89 -



Obr. 13 

Obr. 14 
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Obr. 16 
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Obr. 18 
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Obr. 19 

Obr. 20 Obr. 21 

-93 -


