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Abstrakt 

Název bakalářské práce:" Terapeutické přístupy u kořenového syndromu bederní 

páteře" 

The Title of Bachelor's Thesis: "The Therapeutic approaches to radicular syndrom 

of lumbal spine" 

Jméno a příjmení autora: Jana Mikešová 

Souhrn: Práce je zaměřena na problematiku týkající se terapeutických přístupů 

u kořenového syndromu bederní páteře. Zabývá se jednak rešeršním zpracováním 

daného tématu obecně, dále pak diagnostikou, terapeutickými přístupy a metodami. 

Cíle práce: Vypracovat kazuistiku pacientky během odborné praxe, seznámit 

se s teoretickými podklady diagnózy a prostudovat dostupnou odbornou literaturu 

týkající se daného onemocnění. 

Metoda: Obecná část je zpracována rešeršní metodou prostudované odborné literatury. 

Speciální část byla vypracována během souvislé odborné praxe na rehabilitačním 

oddělení v ÚVN. Při výkonu terapie byly použity následující terapeutické metody 

a postupy: manipulace a mobilizace, technika měkkých tkání, Australská škola zad, 

LTV, správné provedení hybných stereotypů, PIR, fyzikální terapie, terapie dle 

McKenzie za instruktáže školeného fyzioterapeuta, posilování oslabených svalů, PIR 

s protažením. 

Výsledky: Cíl práce, seznámení se s danou diagnózou a vypracování kazuistiky 

pacientky, byl splněn. Již v průběhu terapie docházelo k postupnému zlepšování 

bolestivého stavu pacientky. Na konci série terapií byla pacientka již zcela bez bolesti. 

Klíčová slova: Kořenový syndrom, diskopatie, lumbosakrální plexus, bederní obratle, 

výhřez meziobratlové ploténky 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ÚVOD 

1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá poruchami bederní páteře na podkladě strukturá1ních 

a dále i funkčních změn. Konkrétně se jedná o vertebrogenní kořenový syndrom bederní 

páteře na podkladě léze meziobratlové ploténky. 

Cílem této práce bylo důkladně se seznámit s danou problematikou jak z teoretického 

tak i z praktického hlediska a dále zdokumentovat průběh terapie pacientky při výkonu 

souvislé odborné praxe na rehabilitačním oddělení ve Vojenské ústřední nemocnici. 

Práce je rozdělená v zásadě na dvě hlavní části a to obecnou a speciální. 

Obecná část pojednává o problematice jako celku, jsou zde zmíněna teoretická 

východiska pro řešení diagnózy u zadané pacientky. Cílem byl sběr informací, 

prostudování dostupné odborné literatury a následné rešeršní zpracování. 

Speciální část je zpracována formou kazuistiky přidělené pacientky. Uvádí stav 

pacientky při příchodu na ambulanci rehabilitačmno oddělení ÚVN. Pacientka byla 

podrobena vstupnímu kineziologickému rozboru na jehož základě byl vypracován 

krátkodobý a dlouhodobý plán. Terapie probíhala po čtyři týdny v termínu od 24.1.2008 

do 14.2.2008. na jejím konci byl proveden výstupní kineziologický rozbor a následné 

zhodnocení efektu celé terapie. 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁSTOBECNÁ 

2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Funkční anatomie bederní páteře 

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

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

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

segmentu (motion segment), který umožňuje již na úrovni anatomie skeletu velmi 

dynamické pojetí stavby páteře. Pohybový segment páteře je základní funkční 

jednotkou páteře. (5) 

2.1.1 Lumbosakrální páteř- stavba obratlů 

Bederní obratle (vertebrae lumbales, Ll-L5) jsou mohutnější než ostatní obratle 

páteře. Tělo bederního obratle ( corpus vertebrae) je vysoké, ledvinovitého tvaru. 

Poslední obratel L5 se snižuje směrem dorzokaudálním, což v přechodu v kost křížovou 

vytváří charakteristické zalomení, promontorium. ( 4) 

Lumbosakrální přechod je locus minoris resistentiae páteře. Horní, kontaktní plocha 

křížové kosti resp. těla S 1, je lehce skloněna dopředu. Tělo L5 (resp. meziobratlová 

destička L5-Sl) je fixována 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. Obratle jsou k sobě spojeny meziobratlovými 

klouby, meziobratlovými ploténkami a příslušnými ligamenty a svaly. 

2.1.2 Fixační komponenty páteře - vazy 

Nosné komponenty pohybových segmentů páteře jsou fixovány svaly a vazy. Vazivové 

spoje jsou pasivní částí nosné komponenty segmentu. z anatomického hlediska 

rozlišujeme na páteři dlouhé a krátké vazy, přičemž na fixaci segmentů se účastní oba 

typy vazů. k dlouhým patří přední a zadní podélný vaz a mezi krátké vazy řadíme vazy 

spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů. 

2.1.3 Hydrodynamické komponenty páteře - meziobratlové ploténky 

Destiček (disci intervertebrales) je 23 (první mezi C2 a C3, poslední mezi L5 a Sl). 

Jedná se o chrupavčité útvary spojující sousední plochy obratlových těl. Jsou obalené 

tuhým kolagenním vazivem. na plochách, kterými destička sousedí s kompaktou 

obratlových těl, je vrstvička hyalinní chrupavky. Excentricky a spíše dorzálně je 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁSTOBECNÁ 

v meziobratlovém disku uloženo kulovité jádro - nucleus pulposus. Velmi významně 

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

2.1.4 Kinetické komponenty páteře- klouby a svaly 

Meziobratlové klouby- articulationes intervertebrales mají především významnou roli 

při zajištění pohybu sousedících obratlů, menší význam mají z hlediska nosnosti Je-li 

zatížení páteře doprovázeno pohybem, tvoří meziobratlové klouby a meziobratlové 

destičky funkční jednotky, pohyblivost jednotlivých úseků páteře je dána součtem 

drobných pohybů meziobratlových kloubů a mírou stlačitelnosti destiček. Páteř může 

vykonávat čtyři základní typy pohybů: anteflexe - retroflexe, lateroflexe, rotace a torze, 

pérovací pohyby. 

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

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

účastnit i bránice.(5) 

2.1.5 Lumbosakrální plexus 

Mícha končí v úrovni segmentu Ll-L2. Nervové kořeny vystupující z kaudální části 

míchy vytvářejí tzv. cauda equina. Míšní kořeny procházejí skrz intervertebrální 

a sakrální foramina a vytvářejí plexus. 

Plexus lumbalis vzniká z rr. ventrales bederních spinálních nervů převážně Ll-L3. Jeho 

konečné větve jsou n.iliohypogastricus, n. ilioinquinalis, n. genitofemoralis, n. cutaneus 

femoris lateralis, n. femoralis, n. obturatorius a rr. musculares pro m. psoas major et 

minor, m. quadratus lumborum. Motoricky inervuje svalstvo přední a vnitřní strany 

stehna, senzitivně inervuje přední stranu stehna, přední a vnitřní stranu bérce. Rr. 

dorsales inervují paravertebrální svalstvo a kůži. 

Plexus sacralis (lumbosacralis) vzniká z rr. ventrales spinálních nervů L4 - Co. Jeho 

konečnými větvemi jsou n. gluteus superior et inferior, n. cutaneus femoris posterior, n. 

ischiadicus, n. pubendus, n. coccygeus a větve inervující m. piriformis, m. obturatorius 

intemus, m. gemellus superior et inferior. Motoricky a senzitivně inervuje hýždě, zadní 

krajinu stehna, celý bérec a nohu, svalstvo pánve, pánevm'ho dna a pánevní orgány. (4) 

2.2 Biomechanika páteře 

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

vertikálm'ho zatížení působícího na obratel a spongiózní část nese zbývající zátěž. Mezi 

jednotlivými úseky páteře jsou z hlediska mechanické odolnosti obratlových těl velké 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁSTOBECNÁ 

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

obratlů. Obecně platí, že pevnost těla obratle na tlak působící v osovém směru je 5krát 

až 7krát větší než pevnost na tlak působící na obratel v bočním nebo v předozadním 

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

ploše koncentruje zatížení dané mj. hmotností celé horní poloviny těla. Tento segment 

snáší asi 15% deformaci a jeho pevnost v tlaku dosahuje až 7,0 kPa. 

Meziobratlové destičky jsou uspořádáním své vnitřní struktury odolné především 

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

rotace snášejí destičky bez poškození pouze do asi 5°. Mezi 10 a 30° již dochází 

k porušení jejich integrity. Intervertebrální disky jsou hydrodynamické tlumiče, 

absorbující statické a dynamické zatížení páteře. Disky, těla obratlů, okolní vazivo 

a cévy páteře tvoří osmotický systém, ve kterém se při zatížení a odlehčení velmi 

intenzivně vyměňuje voda a ve vodě rozpustné látky. 

Rozlišujeme statické a dynamické zatížení disku. Při statickém zatížení se disk chová 

jako destička složená z pružných koncentrických prstenců, v jejichž středu je prakticky 

nestlačitelný nucleus pulposus. Při tomto zatížení se prstence napínají a disk 

se rovnoměrně oplošťuje. Při dynamickém zatížení se obratle vždy naklánějí 

a chrupavka je zatěžována nerovnoměrně- například smykem. Meziobratlová destička je 

pružný element, který dovoluje flexi, extenzi, posun v sagitální a frontální rovině 

i rotační pohyb. Celý systém je maximálně namáhán při kombinaci svislého tlaku 

a rotace. Překročí-li tyto střižné síly parametry pevnosti meziobratlové destičky, lamely 

anulus fibrosus praskají ajádro vyhřezne buď do štěrbin pod páteřními vazy, nebo až 

do páteřního kanálu, kde může stlačovat míšní obaly, resp. míšní kořeny. (5) 

2.3 Kineziologie 
Bederní páteř je druhou nejvíce pohyblivou částí. Přenáší pohyby pánve při chůzi, ale 

i při pohybech vsedě či ve stoji na pružení a vlnění celé páteře. Toto vlnění při 

pohybech považujeme za nejvýznamnější impulsy pro udržení pohyblivosti celé páteře. 

Ohybově namáhaným místem je přechod mezi pohyblivou bederní páteří a pevnou 

pánví, kde navíc dochází k největšímu tlakovému zatížení. Tomu jsou zde uzpůsobeny 

i nejmohutnější obratle, klouby a ploténky. Bederní páteř je také místo s patrně ještě 

nedokončeným vývojem, a proto se zde nachází nejvíce anatomických odchylek 

od normy. Pro stabilitu L páteře jsou významné i břišní svaly, zejména šikmé a příčné, 

ačkoliv jsou anatomicky od páteře vzdálené. 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁSTOBECNÁ 

Struktury lumbosakrální oblasti reagují bolestí na poruchy páteře jen ve vyšších 

úsecích, a proto někdy najdeme při bolestech v oblasti beder jen poruchy hybnosti krční 

a hrudní páteře. Bederní páteř je přitom normálně pohyblivá, ale jen bolí. To je také 

důvod, proč považujeme místní léčbu bolestí vL oblasti bez vyšetření celé páteře 

za nedostatečnou. (28) 

2.4 Diskopatie 
Při degeneraci anulus fibrosus ploténky dochází k jeho narušení, a zároveň s lézí lig. 

longitudinale posterius až k průniku nucleus pulposus do kanálu. Stav, kdy se pulpózní 

jádro pouze vyklene se nazývá protruze. Obvykle však toto jádro vyhřezne do páteřm'ho 

kanálu - prolaps. Někdy se i část jádra úplně oddělí od ploténky - sekvestr. Projevuje 

se kořenovými příznaky nebo syndromem kaudy. ( 16) 

2.5 Patologická fyziologie 
Spinální stenóza je výsledkem degenerativních změn ploténky, facetových kloubů 

a ligament nasedajících ve většině případů na kongenitální zúžení páteřního kanálu. 

Kongenitální abnormity, traumata a degenerativní změny mohou vést ke sklouznutí 

obratlového těla ventrálně a vývoji tzv. spondylolistézy. Klinické příznaky jen ojediněle 

korelují s radiologickým nálezem a pokud se objeví jsou lokalizované nebo s projekcí 

do hýždí a končetin. Extenze páteře bolesti provokuje nebo zhoršuje. 

Spondylarthritis ankylopoetika ajiné revmatoidní arthritidy jsou příčinou nejen bolestí 

kloubů, ale i páteře. Bolesti jsou zpočátku nevýrazné, často přechodného rázu, jindy 

jsou kontinuální. Jejich intenzita narůstá v klidu, zejména v noci, pohybem se zmírní. 

Řada metabolických onemocnění způsobuje poškození kostní matrix a vytváří 

podmínky ke vzniku strukturálních změn nebo zlomenin obratlů. Osteoporóza, 

hematochromatóza, ochronóza a některé formy anémií postihují páteř a jsou příčinou 

bolestí. 

Primární tumory kostní nebo nervových elementů (maligní, benigni) a metastázy vedou 

vedle bolestí k progresi neurologického deficitu při postižení míchy a míšních kořenů. 

Mezi méně běžné a vyléčitelné příčiny bolestí patří infekce páteře a páteřního kanálu. 

ve většině případů jde o sekundární osteomyelitidy vznikající hematogenní cestou, 

méně často přestupem zánětu z okolních měkkých tkání nebo z disticity. 

Prvními příznaky onemocnění orgánů dutiny břišní a hrudní ( cholecystitis, gastritis, 

pankreatitis, aneurizma břišní aorty, nádory ledvin, pneumonie aj.) mohou být bolesti 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁSTOBECNÁ 

v oblasti páteře. Vznikají buď přímo invazí, přetížením ligament nebo reflexně v rámci 

viscerovertebrálního syndromu. 

Deprese, hypochondrie, disociativní a další poruchy jsou časti tzv. psychogenní příčinou 

bolestí vyžadující speciální psychoterapii za předpokladu, že ogranická příčina je zcela 

vyloučena.(15) 

2.6 Etiopatogeneze vertebrogenních a kořenových bolestí 

Cévní zásobení ploténky se stává insuficientní již v období kolem 18. až 20. roku, 

objevují se první příznaky degenerace. s přibývajícím věkem se mohou uplatnit další 

faktory jako kouření a vibrace, které ovlivňují periferní cirkulaci a tím i výživu 

ploténky. Také aterosklerotické změny se stenotizací lumbálních artérií se často pojí 

s degenerací ploténky. Některé důkazy svědčí pro účast genetických, systémových 

a hormonálních faktorů v procesu degenerace páteře. (15) 

2. 7 Funkční poruchy hybného systému 

Nemají přímý morfologický či biochemický podklad. Při cílené léčbě se jedná o stav 

reverzibilní. Funkční poruchy jsou velmi časté, jejich diagnostika není úplně jednotná 

a etiologie není vždy jasná. 

2. 7.1 Teorie zánětlivá 

Vertebrogenní poruchy byly zpočátku zařazovány do oblasti revmatických onemocnění. 

Každý zánětlivý proces vyvolá bolest, která je nejčastějším příznakem vertebrogenních 

poruch. Důkazy zánětlivého procesu byly ale nedostatečné, a proto i teorie o zánětlivém 

procesu byla neudržitelná a musela být opuštěna pro nedostatek důkazů. 

2. 7.2 Teorie mechanická 

Zastáncem této metody byl McKenzie. Vychází z předpokladu, že všechny bolesti jsou 

vyvolány mechanickými příčinami. Zdůrazňoval hyperlordotická cvičení. Teorie 

degenerativních strukturálních změn - koncepce spondylózy. Schmorl objevil, že 

s přibývajícím věkem stoupá počet degenerativních změn, které byly považovány 

za příčinu algických stavů. v 50 letech degenerativní změny na páteři nacházíme 

u 60% žen a 80% mužů, ve vysokém'věkujejich výskyt klesá. 

Junghanns uvádí, že spondylóza není příčinou algických stavů, nýbrž následkem 

přetěžování páteře, mimo osteofitů nešťastné lokalizace, které tlačí na nervové kořeny. 
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2. 7.3 Výhřez meziobratlové ploténky 
Až na výjimky dochází k výhřezu destiček postižených degenerativními změnami. 

v minulosti očividný úspěch operace destiček měl za následek, že výhřez destiček byl 

pokládán za příčinu všech poruch související s páteří. A však asi v 10% se výhřez při 

operacích vůbec nenašel. Navíc převážná většina kořenových syndromů se upravovala 

bez operace. 

2. 7.4 Funkční poruchy 

Všechny uvedené teorie pokládají za příčinu bolestí především strukturální změny. 

Nejčastější příčinou omezení pohybu je ale porucha funkce páteře. (3) 

2.8 Charakter bolesti 

Hlavním projevem vertebrogenních poruch je bolest. Akutní bolest v bederní páteři 

se označuje jako lumbago a vzniká nejčastěji akutním blokem LS páteře nebo SI 

skloubení a svalovou kontrakturou. Bolest může propagovat z krajiny bederní a křížové 

do břicha, třísel, hýždí i mezi lopatky. Dochází k poruše statiky i dynamiky LS páteře 

(vertebrální syndrom) s kontrakturami paravertebrálních svalů. Reflexologický nález 

na DK je v normě. Chronická bolest v kříži se nazývá lumbalgie. Může vzniknout 

jednak jako následek vertebrogenních poruch nebo z mnoha jiných příčin (např. 

psychosomatických, viscerovertebrálních). z vertebrogenní etiologie lumbalgii často 

vyvolávají chronická mikrotraumata, vadné držení těla (hyperlordóza) nebo funkční 

blokády v SI kloubu a bolestivé myofasciální syndromy. (1) 

Dělení bolesti podle lokalizace a šíření: 

Lokální - v místě léze, vzniká při lokálním postižení struktur páteře, 

Pseudoradikulární- propagující do končetin bez přesného ohraničení, zahrnuje i bolesti 

viscerosomatické. Vzniká nejčastěji při funkčních kloubních poruchách. Může 

se označovat rovněž jako lumboischiadický syndrom nekořenového charakteru. 

Radikulární - vzniká drážděním příslušných míšních kořenů (projekce dle dermatomu). 

Vzniká např. u výhřezů plotének, degenerativních změn nebo nádorových onemocnění 

páteře. Nese též označení lumboischiadického syndromu kořenového charakteru 

(''ischias"). (1, 15) 

Tlaková bolest s mravenčením svědčí o útlaku nervového kořene. Noční bolesti pak 

ukazují na možnost zánětu, artrózy nebo maligního procesu. Pálivá noční bolest může 

souviset i se Sudeckovým syndromem. Obecně platí, že zánětlivá bolest přetrvává 
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i v klidu narozdíl od mechanické bolesti, která se projevuje při zatížení. Entezopatická 

bolest je vyvolána tahem na úpon. (12) 

U organického poškození se vyskytuje převážně bolest stálá, nezávislá na pohybu nebo 

jiných vlivech. Pro kořenovou iritaci nebo postižení meziobratlového disku je typický 

příznak "bolestivého oblouku" (painfull are), který se může objevit jako bolest v kříži 

při začínajícím předklonu. Bolesti v kříži při delším stání mohou svědčit o nedostatečné 

pevnosti vazivového systému, zatímco křížová bolest během chůze může mít spojitost 

s postižením v kyčelním kloubu nebo se začínající artrózou. Bolest během chůze 

s iradiací do dolních končetin, kdy se pacient musí zastavit a předklonit se, aby bolest 

povolila, svědčí pravděpodobně o stenóze páteřního kanálu spojené s míšními 

klaudikacemi. (26) 

2.9 Syndromy vertebrogenních poruch LS páteře 

2.9.1 Pseudoradikulární syndromy L4, L5, Sl 

L4 - bolest vyzařuje po ventrální straně stehna ke kolenu. Příčinou bývá porucha 

v pohybovém segmentu L3-L4 nebo v kyčelním kloubu. Pro odlišení těchto dvou 

možností slouží obrácená Laségueova zkouška. Často je pozitivní Patrikův příznak a je 

přítomna bolest v koleni. 

L5 - bolest vyzařuje po laterální ploše dolní končetiny až po zevní kotník. Bývá 

následkem poruchy v pohybovém segmentu L4-L5. Typicky se vyskytuje spasmus 

m. piriformis, dále může způsobit bolestivost kostrče, blokádu SI kloubu nebo 

bolestivost hlavičky fibuly. Typická je pozitivní Laségueova zkouška. 

S 1 - bolest vyzařuje po zadní ploše dolní končetiny na patu. Bývá způsoben jednak 

poruchou v pohybovém segmentu L5-S 1 a nebo v SI kloubu. Takto vyzařující bolest 

může dále způsobit i bolestivý tuber ossis ischii (bolestivá hlavička fibuly a TrP 

v ischiokrurálním svalstvu). (18) 

Mezi nejčastější příčiny těchto syndromů patří SI blokáda, hypertonus pánevního dna a 

koxartroza. (19) 

2.9.2 Kořenové syndromy (L4, L5, Sl) 

L4 - bolest vyzařuje po ventrální straně stehna ke koleni a může pokračovat 

po anteromediální ploše bérce po vnitřní kotník, někdy až na mediální hranu palce. 

Výrazná bývá obrácená Laségueova zkouška, oslaben m. quadriceps, snížen patelární 

reflex, bývá hypestezie na přední straně stehna v dermatomu L4. Pacient mívá problém 

s chůzí do schodů. 
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L5- bolest vyzařuje po vnější ploše stehna a bérce, po nártu k prvnímu až třetímu prstu. 

ve stejné oblasti jsou přítomny hypestezie. Reflexy jsou beze změn, oslabeny bývají 

m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis a někdy i m. tibialis anterior. 

Pacient má problém s chůzí po patách. 

S I - bolest vyzařuje po posterolaterální straně dolní končetiny k zevnímu kotrulru a dále 

po laterální ploše chodidla k malíku a čtvrtému prstu. ve stejné oblasti jsou přítomny 

hypestezie. Bývá oslaben reflex Achillovy šlachy a mm. fibulares, m. triceps surae 

a gluteální svalstvo. Bývá porušena i propriocepce. Pacient má problém s chůzí 

po špičkách. 

U kořenových syndromů bolest v kříži často předchází bolestem vyzařujícím do dolní 

končetiny. Častá je i bolest v hýždí nebo při kašli, kýchnutí, stolici, smíchu apod. Dále 

jsou přítomny neurologické příznaky kořenové léze, a to poruchy pohyblivosti 

s hypestezií. Tyto syndromy jsou nejvíce projevem strukturálních poruch bederní páteře 

(nejčastěji výhřezu ploténky). (18) 

2.9.3 Syndrom kaudy equiny 

Jedná se o soubor příznaků zahrnujících lumbalgii s jednostrannou nebo oboustrannou 

kořenovou bolestí, senzitivní poruchy typického sedlovitého tvaru v perianogenitální 

oblasti, slabost kosterního svalstva DK (obraz chabé paraparézy), neurogenní poruchy 

mikce a defekace a poruchy sexuálních funkcí. Příčinou vzniku syndromu kaudy může 

být mediální výhřez ploténky, tumory, fraktury, hematomy, infekce, degenerativní 

onemocnění apod. v úseku bederní páteře. (15) 

2.9.4 Syndrom nu'šnlho kónu 

Izolované poškození míšního kónu (v úrovni Ll) je vzácné. Častěji se vyskytuje 

zároveň s postižením míchy a kaudy. Objevují se poruchy sfmkterů a sexuálních funkcí, 

perianogenitální anestezie, ztráta análního reflexu a paraparézy. (15) 

2.10 Stabilita bederní páteře 

Stabilní pohyb je takový, který má lineární nebo rotační charakter a při působení síly 

nemění směr ani rychlost pohybu náhodně, ale podle určitého stanoveného průběhu 

programu. (27) 

Stabilita kloubu je chápána jako stav, kdy je nejméně namáháno kloubní pouzdro 

a periartikulární svaly pracují v co nejlepší spolupráci. Pohyb v kloubech je tedy 
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vykonáván co nejekonomičtěji, s co nejmenšími energetickými nároky k dosažení 

požadovaného úkonu vzhledem k dané situaci. (25) 

Funkční centrace kloubu z pohledu posturální ontogeneze je takové postavení, které 

umožňuje optimální statické zatížení kloubu. (17) 

Celková stabilita zahrnuje stabilitu pasivní ( kostěný a vazivový aparát) a aktivní 

stabilizace (dynamický proces daný svalovou aktivitou). . Pro dynamickou stabilitu 

segmentu, jako pro každý motorický program, je nutná odpovídající kvalita řízení 

(CNS) 

Svalový stabilizační systém v oblasti bederní páteře můžeme rozdělit na stabilizátory 

globální a lokální. Globální svalový systém je zodpovědný za viditelnou stabilitu, 

umožňuje převod sil a zatížení z oblasti horních i dolních končetin, pánve i horní části 

trupu. Řadíme sem zejména m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus, m. erector spinae, 

m. biceps femoris, mm. obliqui abdominis externi et interní, m. rectus abdomins. 

Význam těchto svalových skupin spočívá zejména ve vzájemné ko-kontrakci . Tyto 

svalové skupiny spolu komunikují prostřednictvím jednotlivých listů thorakolumbální 

fascie. 

Lokální stabilizátory JSOU zodpovědné za přímou segmentální stabilitu. Kontrolu 

zajišťují společně se svaly dna pánevního a bránicí. za lokální stabilizátory L páteře 

považujeme m. transversus abdominis a mm. multifidi, můžeme je označit za součást 

hlubokého stabilizačního systému. (31) 

2.11 Zobrazovací metody 
Konvenční rtg metody - umožňují hodnotit změny tvaru obratlů, páteřního kanálu 

a strukturální změny degenerativního, zánětlivého nebo nádorového původu a úrazy. 

Výpočetní tomografie (CT) - dává informace o stavu ploténky, krycích destiček 

a parametrech páteřm'ho kanálu. 

CT diskografie - radiodiagnostická metoda, kterou se posuzuje stav vnitřní struktury 

ploténky. 

Magnetická rezonance - umožňuje hodnocení moďologických, ale i chemických změn 

uvnitř ploténky. 

Perimyelografie (PMG) - zobrazení páteře při zatížení, dnes se používá jen ojediněle 

ve specifických případech. (1, 15, 20) 
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2.12 Léčba vertebrogenních poruch 
Léčba zahrnuje složku medikamentózní, rehabilitační a popř. operační. v akutním stádiu 

je rozhodující klid na lůžku v úlevové poloze, popř. tlumení bolesti. v subakutním 

a chronickém stádiu je nejdůležitější rehabilitace. (16) 

2.12.1 Medikamentózní léčba 

Pro tlumení bolesti v akutním stádiu onemocnění se podávají analgetika (Algifen, 

Valetol, Panadol, Paralen apod.). Lékaři často předepisují místo čistých analgetik 

nesteroidní antirevmatika, které mají účinek nejen analgetický, ale i protizánětlivý 

(Diclofenac, Voltaren, Veral, Rewodina, Brufen, Ibuprofen a další). Někdy je zapotřebí 

použít ještě silnější analgetika - anodyna. Rychle tlumí bolest, ale jsou návyková 

(Tramal, Valoron, Dolorosan atd.). u pacientů s většími svalovými spasmy nebo 

kontrakturami se podávají centrální myorelaxancia (např. Chlormazanon, Dorsiflex, 

Mydocalm, Myolastan, Sirdalud, Scutamil C). Převážně u pacientů s radikulárními 

bolestmi se aplikují lokální obstřiky anestetiky (např. mesokain) do místa maximální 

bolesti nebo svalové kontraktury. Speciálnějším výkonem je cílený kořenový obstřik 

anestetiky nebo kaudální blok aplikací anestetik a kortikosteroidů do epidurálru'ho 

prostoru. Pro podpůrný účinek léčby u kořenových syndromů se mohou podávat 

vitamíny skupiny B a vazodilatační léky. v chronickém stadiu onemocnění se používají 

rovněž kombinace analgetik, antirevmatik a myorelaxancií, ale již v menší míře. Hlavní 

důraz je kladen na léčebnou rehabilitaci. (16) 

2.12.2 Manuální léčba 

Akutní fáze: klid na lůžku v úlevové poloze, aplikace lokálního nebo celkového tepla, 

kryoterapie, pokud lze, provádíme trakci v úlevové poloze, kořenová nebo epidurální 

aplikace anestetika lékařem, analgetika (viz medikamentózní léčba), neinvazivní měkké 

techniky 

Subchronická a chronická fáze: obnova kloubní vůle pomocí mobilizačních technik, 

odstraňujeme svalové spazmy, posilujeme oslabené svaly, upravujeme chybné 

pohybové stereotypy. Vyvarování se bolestivých pohybů a poloh, naučit pacienta 

správnému provádění ADL - zvedáĎ.í břemen, poloha a držení těla při práci. Reflexní 

terapie, hypertonus léčíme pomocí PIR a autoPIR, protahujeme svalová zkrácení. 

Chronická fáze: častá bývá blokáda hlavičky fibuly - mobilizace. u kořenového 

syndromu L4 bývá častá koxalgie bez přítomnosti koxarthrózy. Bolestivý tuber ossis 

ischii a spazmus m. piriformis působí bolest v hýždí. Terapii je možné aplikovat formou 
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komplexních přístupů jako je terapie dle McKenzieho, PNF, Briiggerova technika, 

spirální dynamika, Vojtova metoda, posturální terapie dle Čápové či alternativní 

přístupy. Poruchy vazomotorické funkce léčíme metodami fyzikální terapie 

( 8, 18) 

2.12.3 Aplikace fyzikální terapie 

Ultrazvuk- na oblast hypertonních svalů 

Trabertův proud - analgetický, hyperemizační účinek, intenzita podprahově algická, 

uložení elektrod EL IV (pro bederní páteř a dolní končetiny) 

TENS - způsob aplikace: kontinuální, burst, surge, analgetický účinek, uvolnění 

hypertonu, uložení elektrod do místa bolesti 

DD proudy - DF 1 ' - CP 2' - LP 3 ': DF a LP s intenzitou prahově až nadprahově 

senzitivní, CP s intenzitou prahově až nadprahově motorickou, aplikace cílená na svaly 

s trigger pointy, použití spíše u akutních procesů 

Interference - u chronických procesů, modulace: konstantní 90-1 OOHz, intenzita 

prahově senzitivní, prahově až nadprahově motorická 

Laser- bodově na trigger pointy, scanerem 

Magnetoterapie - analgetický účinek, redukce paravertebrálních spazmů 

Kryoterapie - analgetický a myorlaxační účinek, aplikace na paravertebrální svaly (23) 

2.12.4 Operační léčba 

Indikována u malého počtu pacientů (1-3%) a to v případech, kdy intenzivní 

konzervativní léčba nevede k ústupu potíží a přetrvávají známky kořenového postižení 

v průběhu 6-12 týdnů. Výjimku tvoří situace, kdy je přítomen akutní syndrom kaudy 

equiny (nutno operovat akutně do 24 hodin), pokud se objeví těžší paretická 

symptomatologie, pokud jsou bolesti mimořádné intenzity, nejsou zvladatelné 

konzervativním postupem a zobrazovací techniky prokáží velké výhřez. 

Někdy operační léčba ale nevede k ústupu obtíží či vede k jejich recidivě. Tyto případy 

jsou označovány jako tzv. "failed back surgery syndrom" (2) 

2.12.5 Prognóza 

Do 6 týdnů se uzdraví asi 50% nemocných. u pacientů se závažným organickým 

onemocněním páteře degenerativní povahy Je závislá na včasné diagnostice 

a na možnosti léčebného ovlivnění. (2) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

Vykonáno: v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích na oddělení rehabilitace pod 

odborným vedením paní Růženy Hlavičkové 

V termínu: 21.1.2008- 15.2.2008, denně: 9.00- 13.00 

Za podmínek: Aktivní spolupráce s ostatními fyzioterapeuty, samostatná práce 

s ambulantními pacienty , samostudium 

Terapeutické prostředky: vodoléčba, fyzikální terapie, tělocvičny s vybavením 

Pomůcky: - vyšetřovací: goniometr, metr, olovnice, váha, neurologické kladívko 

-cvičební: overball, theraband, gymball 

Vstupní data 

Vyšetřovaná osoba: D.B., žena 

Ročník: 1934 

Diagnóza: Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií 

M511 

3.2 Anamnéza 

RA: Otec jako jediný trpěl hemofilií, jinak bez výskytu dědičných chorob v rodině. 

OA: BDO- spalničky, zarděnky, plané neštovice 

Před 4 lety - vřed na močovém měchýři 

Před 2lety prodělaná Borelioza a st.p. infarktu myokardu 

Ischemická choroba srdeční, které předcházela déletrvající hypertenze 

v loňském roce zjištěna hyperurikémie 

Pacientka doposud neprodělala žádný závažnější úraz, který by mohl být ve 

spojitosti s nynějšími potížemi, žádné zlomeniny či ošklivé pády 

AA: bez alergie 

FA: na přesné názvy léků si pacientka nevzpomíná, udává, že užívá léky 

na vysoký tlak a srdce. 
' 

PA: důchodkyně, dříve práce v kanceláři, spočívající v dlouhodobém sezení 

za psacím strojem ve vynucené strnulé poloze 

SA: panelový dům s výtahem ( 2. patro) 

GA: 2 synové, porody přirozenou cestou, bez komplikací 

Před 40 lety - konizace čípku 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

Abuzus: O 

NO: Již dva roky přetrvávající bolesti zad zejména v sedě a v noci. Bolest vyzařuje 

do pravé dolní končetiny po přední straně stehna a bérce až na vnitřní stranu palce. Před 

2 roky pacientka hospitalizována na neurologickém oddělení v ÚVN, na základě 

výsledků z MRl indikována k chirurgickému řešení výhřezu meziobratlové ploténky. 

Pro zlepšení konzervativní léčbou od operace ustoupeno. Od té doby ale obtíže trvají. 

Předchozí rehabilitace 

V květnu 2005 třítýdenní soustavná rehabilitace za hospitalizace na neurologickém 

oddělení v ÚVN 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

RDG oddělení ÚVN 

P MG myelografie: 

Páteřní kanál je zúžený v místě ploténky L3 na llmm s tlakem na durální vak. 

Kořenové pochvy nejsou amputované. 

Závěr: Centrální protruze ploténky L3 se zúžením páteřního kanálu na llmm. 

MRl LSpáteře: 

Spondilóza, spondylarthróza. Osteochondróza Ll/L2- L5/Sl. Stenóza páteřního kanálu 

L3 a L4 velikosti 4mm mediálně a částečně foraminálně vpravo.Kanál zúžen na 6mm. 

Dorzální mediální výhřez ploténky L4/5 velikosti 4 mm se zúžením kanálu na 6 mm, 

foraminajsou volná. 

Indikace k rehabilitaci 

-kořenový syndrom L4 diskogenní dx., iritačně lehce zánikový, chronický 

- stanovena ošetřujícím lékařem- 1 Ox individuální L TV, strečink 

Diferenciální rozvaha 

Možné příčiny vzniku potíží: 

- práce s autochtonními stabilizátory L páteře 

- cvičení dle McKenzie na LS páteř 

- 2 - pólová Interference na L páteř 

- in~truktáž na doma 

Strukturální změny- spondylarthróza, spondylóza, osteochondróza, degenerativní 

změny kloubních chrupavek. 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

Vliv biologického věku a stárnutí organismu - změny vlastností tkání - snížená 

regenerace, zvýšená koncentrace kolagenu - snížená elasticita 

Vrozené dispozice, úrazy v minulosti,stres, nedostatek pohybu, zvedání těžkých břemen 

Funkční změny: svalová disbalance, svalová atrofie, snížení elasticity vazivových 

struktur, snížení pružnosti kloubních pouzder a ligament 

Vadné pohybové stereotypy, vynucená strnulá poloha při práci, nevhodná poloha při 

spánku, vadné držení těla, oslabený hluboký stabilizační systém, antalgické držení těla, 

přenesená bolest. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

24.1.2008 

Status presens 

Výška: 165 cm, hmotnost: 80kg, BMI: 29,4 

TK: 135/80, TF: 80/min, t: 36,6°C 

Pacientka orientovaná časem i prostorem, stěžuje si na bolest v oblasti bederní páteře 

vystřelující po přední straně pravého stehna a bérce.Dlouhé sezení a spánek stav 

zhoršuje. 

• Aspekce 

Vyšetření stoje 

Statické 

Ze zadu: paty kulovité, zatíženy mediálně, valgózní postavení obou kotníků, Achillova 

šlacha a lýtko sin. jsou silnější,stehno dx. má hlubší postranní prohlubeň, subgluteální 

rýha sin. je níž, pánev je v rovině, prosáknutí v oblasti lumbální části páteře, viditelné 

kontury paravertebrálních svalů, tajle dx. ostřejší zářez I více konkávní, 

thorakobrachiální trojúhelník dx. je užší, dx. lopatka i rameno jsou níž, držení hlavy 

v úklonu doleva 

Z boku: : DK dx. předkročena (o 1 cm), normoextenční postavení kolen, prominence 

břišní stěny, oploštění lumbální části páteře, protrakce ramen, předsunuté držení hlavy 

Zpředu: oploštění podélné klenby nožní, otok v oblasti levého hlezenm'ho kloubu, 

kontura dx. lýtka je větší, pately umístěny mediálně, pupek ve střední rovině, stehno 

dx. je menší, rameno dx. je níž. 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

Stoj na dvou vahách: rozdíl6 kg (L:43 kg IP: 37 kg) 

Vyšetření olovnicí: ze zadu: prochází intergluteální rýhou, dopadá symetricky mezi paty 

z boku: prochází středem ramen a kyčelního kloubu, spadá před osu 

horního hlezenm'ho kloubu 

zpředu: osové postavení trupu 

Dynamické 

Typ dýchání: dolní hrudní, symetrický pohyb žeber 

Rozvíjení páteře: předklon: symetrie paravertebrálních valů, oploštělá oblast Th a L 

páteře 

záklon: chybí optimální rozvoj zejména v Th a L části páteře 

úklon: křivka páteře se láme v oblasti Th- L přechodu 

Trendelenburgova-Duchennova zkouška: pozitivní, oslabení pelvifemorálních svalů 

Spine sign: negativní bilaterálně 

Distance na páteři: Schoberova vzdálenost: L5 + 1 O cm = 3 cm- snížená pohyblivost 

Stiborova vzdálenost: L5 - C7 = 3 cm - snížená pohyblivost 

F oretsierova fleche: 3 cm 

Čepojova vzdálenost: C7 + 8 cm = 1 ,5 cm- snížená pohyblivost 

Ottova inklinační vzdálenost: C7 + 30 cm = 2 cm- snížená pohyblivost 

Ottova reklinační vzdálenost: C7 + 30 cm= 1 cm- snížená pohyblivost 

Thomayerova vzdálenost: + 1 O cm I pozitivní - snížená pohyblivost 

Zkouška lateroflexe: vpravo: 11cm I vlevo: 12 cm 

Analýza chůze 

Rytmus pravidelný, tempo rychlé, baze úzká, chůze stabilní, krok krátký, zdůrazněné 

odvíjení planty od podložky, minimální pohyb v kyčli, extenze kolene ( akrální typ 

chůze), bez souhybu horních končetin, bez rotace trupu, bez používání pomůcek. 

Modifikace chůze 

- vzad: dostatečná extenze v kloubu kyčelním 

- se zavřenýma očima: dobrá proprioceptivní aference 

- se vzpaženýma HKK: nedostatečná funkce abduktorů kyčelního kloubu 

- po schodech: pacientka zvládne s přidržováním se zábradlí 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

• Palpace 

Vyšetření reflexních změn v měkkých tkáních (dle Lewita) 

Kůže: skin drag -teplá, suchá, drsná, zvýšený odpor v oblasti L -páteře bilat. 

posunlivost kůže - omezena zejména v lurnbální části páteře bilaterálně 

fenomén bariéry -v bederní a krční oblasti narážíme na patologickou bariéru 

Podkoží: Kiblerova řasa- nelze nabrat v oblasti L -páteře bilaterálně, bolestivé 

posunlivost- patologická bariéra v bederní oblasti, 

- zhoršená posunlivost v cervikální oblasti 

protažitelnost- nelze protáhnout v oblasti L a C -páteře 

Facie: dorzální- posun kaudálním směrem- zvýšené napětí i adheze, snížená protažit. 

- posun kraniálním směrem - snížená protažitelnost 

laterální trupová - fyziologická bariéra, volně protažitelná 

hrudní - protažitelná 

šíjová- snížená protažitelnost oboustranně 

končetinové - stehna - snížená protažitelnost 

Reflexní změny ve svalové tkáni (dle Levita) 

Tab. 1 Vstupní kineziologický rozbor- Reflexní změny ve svalové tkáni (dle Levita) 

dx. Sval sin. 

+ soleus + 

++ quadriceps femoris ++ 

+ tensor facie latae + 

++ adduktory stehna ++ 

+ iliacus + 

++ piriformis + 

++ ischiokrurální svaly ++ 

Trp erector spinae Trp 

+ psoas + 

++ quadratus lumborum ++ 

- rectus abdominis -
++ pectoralis major ++ 

++ pectoralis minor ++ 

Trp trapezius - pars medialis ++ 

+ subscapularis + 
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Tab. 1 Pokračování 
dx. Sval sin. 

+ supraspinatus, infraspinatus + 

- supinator, biceps brachii, extenzory prstů -
- triceps brachii - caput longurn -
- flexory prstů -

Trp trapezius - pars superior ++ 

++ stemocleidomastoideus ++ 

++ scaleni ++ 

+ krátké extenzory horní krční + 

- normotonus I + zvýšené svalové napětí I ++ hypertonus I Trp -trigger point 

Orientační VYŠetření pánve 

- spinae iliacae posteriores superiores- v rovině 

- spinae iliacae anteriores superiores - v rovině 

- cristae iliacae - postavení ve stejné výši 

Vyšetření joint play (dle Levita) 

Bederní páteř: pružení vidličkou- bariéra: měkká, proží, na konci bolestivá 

retroflexe, lateroflexe, anteflefe-pruží ve všech vyšetřených segmentech 

Sakroiliakální kloub: klopení os ilium vůči sakru ventrálně - omezené pružení bilat. 

klopení os ilium vůči sakru dorzálně- omezené pružení bilat. 

klopení os ilium kolem horizontální osy - proží 

Antropometrické VYŠetření 

Tab.2 Vstupní kineziologický rozbor- antropometrické vyšetření 

DK Pravá Levá HK Pravá Lev~ 

Délka Funkční 92 92 Délka HK 73 73 
(cm) (cm) 

Anatomická 84 84 Paže a předloktí 56 56 

Stehna 42 42 Paže 29 29 

Bérce 39' 39 Předloktí 28 28 

Nohy 24 24 Ruka 18 18 

Obvod Stehna : 15cm nad patelou 43 44 Obvod Paže relaxované 27 27 
(cm) nad koLkl. 37 38 __(_cm J 

Kolena 38,5 39 Paže při kontrakci svalu 28 28 

Lýtka 35 35 Loketního kloub 26 26 
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Tab.2 Pokračování 
DK Pravá Levá HK Pravá Levá 

Přes kotníky 27 29 Předloktí 24 24 

Přes nárt a 30 32 Zápěstí 17 17 
patu 

Přes hlavice 22 23 Obvody prstů 19 19 
metatarzů 

Goniometrické yyšetření 

Tab.3 Vstupní kineziologický rozbor - goniometrické vyšetření 

Metoda SFTR (aktivně) PRAVA (pasivně) (aktivně) LEVA (pasivně) 

Ramenní kloub S: 40-0- 180 S: 50-0- 180 S:40-0-180 S: 50- O- 180 
F: 80-0- O F: 90-0- O F: 80-0-0 F: 90-0-0 
T: 10-0-100 T: 15-0-110 T: 10-0- 100 T: 15- O- 110 
R: 70-0-50 R: 80-0-60 R: 70-0-50 R: 80-0-60 

Loketní kloub S:0-0-140 S: O -0- 150 S: 0- O- 140 S: O- O- 150 

Předloktí R: 80-0-80 R:90-0- 90 R: 80-0-80 R: 90-0-90 

Zápěstí S:50-0- 60 S: 60- O -70 S: 50-0-60 S: 60- O -70 
F: 30-0-20 F: 30-0-20 F: 30-0-20 F: 30-0-20 

Palec- CMC S: O -0-20 S: 0-0-30 S: O- O- 20 S:0-0-30 
F: 60-0- O F: 70-0- O F: 60-0- O F: 70-0- O 
Opozice: dotyk Opozice:dotyk Opozice: dotyk Opozice: dotyk 
špičky špičky palce špičky palce špičky palce 
palce a malíku a malíku a malíku a malíku 

Kyčelní kloub S: 80-0-10 S: 90- O- 20 S:80-0-10 S: 80-0-20 
F: 35-0- 10 F: 40-0-10 F: 35-0- 10 F:40-0-10 
R: 40-0-20 R: 45-0-20 R: 40-0-20 T: 45-0-20 

Kolenní kloub S: 0-0- 130 S: 0-0- 140 S: 0-0-130 S:0-0-140 

Hlezenní kloub S: 10-0-40 S: 10-0-45 S: 10-0-40 S: 10- O- 45 
R: 10-0-30 R: 10- O- 30 R: 10- O- 30 R: 10-0-30 

C- páteř S: 50-0-20 
F: 20-0-20 
R: 50-0-50 

TH + L- páteř F: 40-0-35 
R: 20-0-20 
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Vyšetření hypermobilitv (dle Jandy) 

Tab.4 Vstupní kineziologický rozbor- vyšetření hypermobility (dle Jandy) 

Zkouška 
Oblast páteře Hodnocení 

bypermobility 

Lumbální Flexe pozitivní 

Lateroflexe A 

Cervikální Rotace 50° 

Klouby 
Sepjatých prstů A 

koněetin 

Extendovaných loktů A 

Zk. šály A 

Zapažených paží A 

Založených paží A 

Sepjatých rukou A 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Tab.5 Vstupní kineziologický rozbor- vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Sval 
Stupeň 

Sval 
Stupeň 

zkrácení zkrácení 

triceps surae dx./sin. biceps femoris 
dx./sin. 

- soleus O/O semitendinosus 
O/O 

- gastrocnemii O/O semimembranosus 

Adduktory kyčelního kloubu 111 piriformis 1/1 

iliopsoas 111 quadratus lumborum 2/2 

Paravertebrální zádové 
rectus femoris 2/2 2/2 

svaly 

tensor fascie latae III trapezius - pars cranialis 2/2 

pectora1is major 

levator scapulae 2/2 - pars clavicularis 2/2 
' - pars stemalis 2/2 

stemocleidomastoideus 2/2 pectoralis minor 2/2 
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Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Extenze v kloubu kyčelním: při extenzi došlo nejprve k zapojení m. gluteus maximus, 

následné zapojení ischiokrurálních svalů,paravertebrální svaly L-páteře zapojeny 

současně, paravertebrální svaly Th-L přechodu nevýrazné, velmi výrazné zapojení 

svalstva pletence pažního. Shodné pro obě vyšetřované strany. 

Abdukce v kloubu kyčelním: Pohyb je provázen tensorovým mechanismem, výraznější 

vpravo 

Flexe trupu: nesvede provést obloukovitě, provádí švihem, DKK se při pohybu 

dostávají nad podložku 

Flexe šije: provedena předsunem hlavy s tremorem, neudrží 20 -ti sekundovou výdrž 

Klik: nesvede 

Abdukce v kloubu ramenním:pohyb zahájen kontrakcí m. trapezius - pars superior bilat. 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Tab.6 Vstupní kineziologický rozbor- vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

PERIFERNI KORENOVA 
sin. SVAL FUNKCE dx. 

INERVACE INERVACE 

4 scaleni FL (předkyv) plexus cervicalis CI-C6 

accessorius, n. XI. 
4+ scemocleidornastoideus FL (předsun) 

plexus cervicalis C2-C3 

~ accessorius, n. XI. 
5 trapezius - pars superior EX 

plexus cervicalis C2-C3 

thoracicus 
4 serratus anterior ABD s rotací C5-C7 4 

longus 

ADD, accessorius, n. XI. 
4 trapezius - pars inferior 4 

kaudální posun plexus cervicalis C2-C4 

trapezius - pars rnedialis 
accessorius, 

n.XI. 
4 ADD plexus cervicalis, 4 

~ 
rhornboidei C2-C4 

dorsalis scapulae 

~ accessorius, < trapezius - pars superior n. XI. 
~ 5 elevace plexus cervicalis, 5 o levator scapulae ' C2-C5 
~ dorsalis scapulae 
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Tab.6 Pokračování 
PERIFERNÍ KORENOVA 

sin. SVAL FUNKCE dx. 
INERVACE INERVACE 

deltoideus-pars clavicularis axillaris C5-C6 
5 FL 5 

coracobrachialis musculocutaneus C5-C7 

axillaris 

5 
latissirnus dorsi, teres major 

EX subscapularis C5-C6 5 
deltoideus - pars scapularis 

thoracodorsalis 

deltoideus - pars acromialis axillaris C5-C6 
5 ABD 5 

supraspinatus suprascapularis C4-C5 

ABD axillaris 
5 deltoideus - pars scapularis C5-C6 5 

v horizontále 

ADD 
5 pectoralis major thoracii C5-Th ll 5 

v horizontále 

axillaris C4 - C5 
5 infraspinatus, teres minor ZR 5 o suprascapularis C5-C6 

z 
~ subscapularis, teres major, subscapularis 

~ 5 pectoralis major VR thoracii es -Th 1 5 

~ latissirnus dorsi thoracodorsalis 

intercostales 
3 rectus abdominis FL Th6-Th 12 

VI-XII 

5 sacrospinalis EX Th -páteře Th1-s3 

> Iliocostalis, C3-L1 
~ 5 EX L- páteře 

-~ quadratus lurnborurn Th 12 - L2 

~ obliquus ext. et int. intercostales Th 5-Th 12 

= 3 rotace 3 

~ 
abdominis V-XII, VIII-XII Th 8-Th 12 

; subcostalis Th 12 
5 quadratus lurnborurn elevace pánve 5 

~ plexus lurnbalis Ll-L4 

4+ iliopsoas FL 
plexus lurnbalis 

L1-L4 4+ 
femoralis 

gluteus maximus, biceps gluteus inferior 
L 5 -s2 

4 femoris,semitendinosus, EX tibialis 4 
L4-s I 

semirnembranosus fibularis 

4 gluteus maxirnus EX gluteus inferior L 5 - s2 4 

4+ adductores •ADD obturatorius L2-L4 4 

4 gluteus medius ABD gluteus superior L4-s I 4 

obturatorius int. et ext. obturatorius L3 - L4 

~ 5 ZR 5 

~ 
quadratus femoris, gemelli plexus sacralis L4-s2 

>U gluteus minirnus 

~ 5 VR gluteus superior L4-s 1 5 
tensor facie latae 
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Tab.6 Pokračování 
PERIFERNI KO:RENOVA 

sin. SVAL FUNKCE dx. 
INERVACE INERVACE 

5 biceps femoris FL ischiadicus L4-s I 5 

semitendinosus 
5 FL ischiadicus L 1-s I 5 

o semimembranosus 

z 4 rectus femoris EX femoralis L2-L4 4 r-l 
~ vasti - medialis, lateralis, o 4 EX femoralis L2-L4 4 
~ intermedius 

triceps surae ischiadicus -
5 FLplantámí L4-s I 5 

- soleus tibialis 

supinace, ischiadicus -
5 tibialis anterior L4-L5 5 

dorzální FL peroneus prof. 

o pupinace, ischiadicus - . 

z 5 tibialis posterior L4-s I 5 

N 
plantámí FL tibialis 

r-l plantámí ischiadicus -
~ 5 peroneus longus et brevis L4-s I 5 = pronace peroneus sup. 

tibialis-plantaris L5-s I 
5 lumbricales I.- IV. FL MP kloubů 5 

medialis et lat. S l-s2 

FL MP kloubu tibialis-plantaris L 5 -s I 
5 flexor hallucis brevis 5 

palce medialis et lat. S l-s2 

extensor digitorum Pontus 
ischiadicus -

5 et brevis EX MP kloubů L4-s I 5 

extensor hallucis brevis 
peroneus prof. 

tibialis-plantaris L 5 -s I 
5 flexor digitorum brevis FL lPI kloubů 5 

medialis 

ischiadicus -
5 flexor digitorum longus FL IP2 kloubů L5-s2 5 

tibialis 

FL IP kloubu ischiadicus -
5 flexor hallucis Jongus L 5-s2 5 

palce tibialis 

EX IP kloubu ischiadicus -
5 extensor hallucis longus L4-s I 5 

palce peroneus prof. 

5 
interossei plantares 

'ADD 
tibialis-plantaris 

S l-s2 5 
~ adductor hallucis lateralis 
E--1 
00 interossei dorsales tibialis-plantaris L 5 -s I 
~ 5 ABD 5 
~ abductor hallucis medialis et lat. Sl-s2 

29 



TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

Neurologické vvšetření 

Objektivní: 

- pacientka orientovaná časem i prostorem, při vědomí, fatické i paměťové funkce 

- vzhled čistý a upravený 

- somatotyp melancholický, movementer 

- bez psychoneurotického projevu, bez mimovolních pohybů 

Vlastní: 

Vyšetření reflexů monosynaptických a kožních 

Tab. 7 Vstupní kineziologický rozbor- vyšetření reflexů monosynaptických a kožních 

VYBAVNOST 
REFLEX 

dx. 

> 
normoreflexie bicipitový 

~ normoreflexie tricipitový lioil 
~ 
lilo normoreflexie styloradiální 
~ ~ normoreflexie flexorů prstů 
-~ lioil 

~ 
hyporeflexie patelámí o lilo 

u ~ - normoreflexie Achillovy šlachy ~ 'z Vl 

~ >N normoreflexie medioplantámí 
o ~ výbavný epigastrický o = u výbavný mezogastrický 
< 
~ výbavný hypogastrický >Vl 

Vyšetření patologických reflexů 

Pyramidové jevy iritační 

KORENOVA 

INERVACE 

C5-C6 

C7 

C6 

C8 

L2-L4 

L 5 -s2 

L 5 -s2 

Th7-TH8 

Th9-Th 10 

Th 11-Th 12 

HKK- Juster, Hoffman, Tromner- bez patologického nálezu 

VYBAVNOST 

sin. 

normoreflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 

výbavný 

výbavný 

výbavný 

DKK- Vítkův sumační fenomén, Babinsky, Chaddock, Oppenheim- bpn 

- Rossolimův příznak, Žukovskyj- Kornilov- bpn 

Pyramidové jevy zánikové 

HKK- Mingazini, Rosecký, Dufour, Barré, fenomén retardace- bpn 

DKK- Mingazzini, Barré, fenomén retardace - bpn 

Vyšetření čítí 

povrchové: v dermatomech C 5 - C 8, Th - taktilní, algické, grafestezie - v normě bilat. 
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v dermatomech L 3, L 4 PDK- taktilní, algické, grafestezie- parestezie 

v dermatomech L 3, L 4 LDK, L 5, s 1 bilat.- taktilní, algické, grafestezie 

hluboké: - pohybocit , polohocit, stereognozie -v normě 

Napínací manévry 

Lasequeova zkouška ( L5 - S 1) - negativní bilat. 

Obrácený Laseque ( L4 ) -negativní bilat. 

Kořenové syndromy na dolních končetinách 

-v normě 

- pacientka udává bolest vystřelující po ventrální ploše pravého stehna ke kolenu 

a po anteromediání ploše bérce až po vnitřní kotník k mediální hraně palce 

=> kořenový syndrom L 4 

Vyšeďenírovnováhy 

Rombergova zkouška 1., II., II. -bez patologického nálezu 

Test chůze do hvězdice - bpn. 

Unterbergova zkouška - bpn. 

Hautantova zkouška - bpn. 

Zkoušky pro mozeček 

Chůze po čáře, zkouška prst - nos, zkouška pata - koleno, zkouška Babinského - bpn. 

Diadochokinéza - symetrická koordinace 

Taxe - normometrie 

Závěr vstupního vvšetření 

Chronická lumbalgie s periferizací L 4 vpravo, před 2 roky zjištěn na MRl výhřez L3/ 

L4 paramediálně a L4 I L5 mediálně, stenóza páteřního kanálu tamtéž. Jedná se 

o funkční disbalanci měkkých tkání na podkladě strukturálních degenerativních změn 

páteře. 

Vyšetřením stoje byla zjištěna asymetrie kontury levé Achillovy šlachy a lýtka vůči 

pravé, která je viditelně menší.Dále v}ršetřen chronický otok s erytémem levého hlezna, 

snížená levá subgluteální rýha, výrazné prosáknutí v oblasti bederní páteře.Pravá taile 

má ostřejší úhel, pravý thorakobrachiální trojúhelrn'k je užší. Kompenzační snížené 

držení pravého ramene a lopatky. z boku je viditelné předkročené držení PDK, oploštění 

podélné klenby nožní. Břišní stěna prominuje, zaznamenána protrakce ramen 
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s předsunutým držením hlavy s úklonem doleva. 

Dynamické vyšetření prokázalo sníženou pohyblivost ve všech segmentech páteře, 

vyšetřena pozitivní Trendelenburgova-Duchennova zkouška, určen dolní hrudní typ 

dýchání. 

Dále vyšetřen akrální typ chůze, bez souhybu horních končetin, bez rotace trupu. Při 

modifikaci chůze zaznamenány obtíže při chůzi do schodů - držení se zábradlí.Chůze 

se vzpaženými HKK odhalila nedostatečnou funkci abduktorů kyčelního kloubu. 

Vyšetření reflexních změn v měkkých tkáních poukázalo na snížení posunlivosti 

a protažitelnosti ve všech vrstvách v lumbální a cervikální oblasti páteře. Nalezeny 

triggerpointy v ischiokrurálních svalech,v m. trapezius - pars medialis et superior dx. 

a mm. erector spinae bilat. 

Vyšetřením joint play dle Lewita bylo odhaleno omezené pružení sakroiliakálru'ho 

kloubu ventro-dorzálně a dorzo-ventrálně. 

Antropometrickým vyšetřením byla zjištěna disbalance na DKK, kdy obvodové míry 

pravého stehna, kolenního kloubu, hlezenního kloubu, nártu a metatarzůjsou o 0,5-lcm 

menší ve srovnání s druhou DK. 

Vyšetření goniometrem poukazuje na snížený rozsah pohybu v kyčelních kloubech, kdy 

sečtení obou rotací je menší než 90°, dále snížen rozsah pohybu C páteře do flexe, 

extenze, lateroflexe i rotace a Th-L páteře do flexe a extenze. 

Vyšetřením zkrácených svalů bylo zjištěno výrazné zkrácení (st.č.2) u m. rectus 

femoris, m. quadratus lumborum, paravertebrálních svalů, m.trapezius- pars cranialis, 

m. pectoralis major et minor. Ostatní vyšetřené svaly, vyjma adduktorů kyčelru'ho 

kloubu a m. piriformis, zkráceny na st.č.l. 

Dále vyšetřeno chybné provedení všech základních hybných stereotypů. 

Vyšetření svalové síly odhalilo oslabení flexorů krku, mezilopatkových svalů, břišních 

svalů, flexorů, extenzorů, adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu a extenzorů 

kolenru'ho kloubu. 

Neurologickým vyšetřením byla zjištěna parestezie v dermatomech L3 a L4 PDK, dále 

hyporeflexie patelárního reflexu PDK;. Ostatní neurologická vyšetření bpn. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý plán 

Cíl terapie 

-snížení bolesti bederní páteře 
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- zvýšení rozsahu pohybu kloubů 

- protažení zkrácených svalů 

- posílení oslabených svalů 

- ovlivnění měkkých tkání 

- odstranění kloubních blokád 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- nácvik správného provedení základních hybných stereotypů 

- zainstruování k autoterapii 

Návrh terapie 

-cvičení do extenze (terapie dle McKenzie za instruktáže školeného fyzioterapeuta), 

aplikace fyzikální terapie ( 2-pólová Inteďerence) 

- trakce, propracování měkkých tkání, PIR 

- PIR s protažením 

- posilování proti odporu terapeuta I therabandu I overballu I závaží 

- měkké techniky v oblasti svalových spazmů,ovlivnění všech vrstev tkání, míčkování, 

Kiblerova řasa, protažení do "esíčka", "podkovy" presura v oblasti Trp. 

- mobilizace SI skloubení 

- nácvik aktivace autochtonních stabilizátorů L páteře pomocí dýchání, 

Australská škola zad 

-instruktáž správného provedení hybných stereotypů -stoj, sed, leh, vstávání, zvedání 

a nošení předmětů 

- instrukce pacienta k autoterapii 

Dlouhodobý plán 

Cíl terapie 

- udržení bezbolestného stavu pacientky a předcházení recidivě bolestí 

- pokračování v posilování oslabených svalů 

- kontinuální protahování zkrácených svalů 

- udržení I zvýšení rozsahu pohybu v kloubech 

- dodržování pravidelné autoterapie 

- redukce hmotnosti 

- vhodná pohybová outdoorová aktivita 

- úprava domácího prostředí I lůžka 
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Návrh terapie 

- cvičení dle McKenzie 

- posilování s náčiním, therabandem, overballem, závažún 

- autoterapie postizometrické relaxace s protažením 

- antigravitační relaxace dle Zbojana 

- vytvoření širokého zásobníku cviků, jeho pestrost 

- sestavení vhodného jídelníčku, kontrola příjmu potravy,dostatek pohybu 

- procházky v parku I lese, jízda na kole, plavání 

- pořízení zdravotní matrace 

3.5 Průběh rehabilitace 

I. TERAPIE: 24.1.2008 

- viz vstupní kineziologický rozbor 

II. TERAPIE: 29.1.2008 

Kontrolní vvšetření 

Subjektivní- přetrvávající bolesti bederní páteře, zejména při delším sezení. 

Bolest je zvýrazněna při záklonu, kdy vystřeluje v celé délce kořenového 

syndromu L4. Úklon i předklon jsou bez obtíží. Úlevová poloha vleže na boku. 

Objektivní- omezené dynamické rozvíjení páteře, omezené pružení 

sakroiliakálního kloubu ventro-dorzálně a dorzo-ventrálně, hypertonus 

paravertebrálního svalstva v oblasti L páteře a šíje, výskyt Trp.,vázne 

protažitelnost a posunlivost dorzální a šíjové facie, zkrácení svalů viz tab.č.5, 

oslabení svalů viz tab.č.6 Zaznamenán špatný stereotyp posazování se z lehu 

a vstávání z lůžka, měkký otok levého bérce. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- uvolnění měkkých tkání bederní a šíjové oblasti 

-mobilizace SI skloubení 

- protažení zkrácených svalů 

- posilování oslabeného svalstya 

- cvičení do extenze v L páteři 

- nácvik správného posazování se z lehu a vstávání přes bok 

- odstranění otoku 

- aplikace fyzikální terapie 

- pacientce doporučeno vyvarování se dlouhého sezení 
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Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L a C páteře - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka'', "podkovy'' , protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem, protažení šíjové fascie po obvodu 

válce (dle Levita), presura v oblasti Trp., trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání 

- mobilizace sakroiliakálního kloubu křížovým hmatem dle Stoddarda 

- postizometrická relaxace s protažením zacílená na vyšetřené zkrácené svaly 

- posilování oslabeného svalstva proti odporu therabandu 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK -1 Ox 

- protiedémová masáž 

- bipolární aplikace středo frekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek- Fenomén centralizace do oblasti anteromediální strany bérce dx., 

snížen hypertonus paravertebrálního svalstva páteře, přetrvává omezené pružení 

sakroiliakálního kloubu ventro-dorzálně a dorzo-ventrálně, otok beze změn. 

Autoterapie 

-instrukce pac. pro cvičení do extenze vL páteři na doma -10x I 4x denně 

- elevace levé dolní končetiny, ledování 

III. TERAPIE: 31.1.2008 

Kontrolní vvšetření 

Subjektivní- Pacientka přichází s potížemi vyvolanými cvičením do extenze a to 

bolestí v oblasti šíje. Stěžuje si na lokální bolest "za krkem''. Bolest v bedrech 

ustupuje směrem vzhůru, pacientka udává, že pociťuje drobné zlepšení. 

Objektivní- Omezený rozsah pohybu C páteře zejména do lateroflexe, 

hypertonus m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae. Přetrvávající 

hypertonus paravertebrálních svalů L oblasti páteře, snížená posunlivost 

a protažitelnost dorzální facie. Omezené pružení sakroiliakálm'ho kloubu ventro

dorzálně a dorzo-ventrálně Přetrvává zkrácení a oslabení vyšetřených svalů, 

měkký otok levého bérce 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- uvolnění měkkých tkání bederní a šíjové oblasti 

- uvolnění m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

- mobilizace SI skloubení 
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-protažení zkrácených svalů 

- posilování oslabeného svalstva 

- cvičení do extenze v L páteři + 1 cvik do flexe 

- odstranění otoku 

- kontrola správného posazování se z lehu a vstávání přes bok 

- aplikace fyzikální terapie 

Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L a C páteře - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka", "podkovy", protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem, protažení šíjové fascie po obvodu 

válce (dle Levita), trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání 

- PIR pro m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae vleže na zádech 

- mobilizace sakroiliakálního kloubu křížovým hmatem dle Stoddarda 

- postizometrická relaxace s protažením zacílená na vyšetřené zkrácené svaly 

- posilování oslabeného svalstva proti odporu therabandu 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK - 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě lDK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

+ 1 cvik do flexe vleže na zádech- přitáhnout kolena k břichu- lx 

- protiedémová masáž 

- bipolární aplikace středo frekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání šíjové oblasti, zvýšen rozsah pohybu C páteře 

do lateroflexe, protažitelnější a posunlivější dorzální facie. Fenomén 

centralizace do oblasti ventrální strany stehna dx.Obnoveno pružení 

sakroiliakálního kloubu ventro-dorzálně a dorzo-ventrálně, otok přetrvává. 

Autoterapie 

- instrukce pac. pro cvičení do ,extenze v L páteři na doma 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě lDK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

+ lcvik do flexe vleže na zádech -přitáhnout kolena k břichu-lx /vše 3x denně 

- antigravitační relaxace dle Zbojana na m. trapezius - pars medialis a m. levator 
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scapulae 

- elevace levé DK, stahování levého hlezenního kloubu 

IV. TERAPIE: 5.2.2008 

Kontrolní vyšetření 

Subjektivní- pacientka si stěžuje na bolesti v L páteři v noci a to v poloze 

na boku. Jinak uvádí ustupování bolesti v DK dx. směrem kraniálně. Oblast šíje 

je dle pacientky méně bolestivá a volnější, domácí cvičení pomáhá. 

Objektivní- oblast šíje v hypertonu, bez Trp., přetrvává omezení rozsahu 

pohybu C páteře do lateroflexe. Oslabené zejména mezilopatkové svalstvo a 

m. quadriceps dx., přetrvávající hypertonus paravertebrálních svalů L oblasti 

páteře, snížená posunlivost a protažitelnost dorzální facie, otok beze změn 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- uvo1ňování měkkých tkání bederní a šijové oblasti 

- uvolnění m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

- protažení zkrácených svalů - zejména mm. pectorales 

- posilování oslabeného svalstva- zejména mezilopatkové 

- cvičení do extenze v L páteři + 1 cvik do flexe 

- odstranění otoku 

- instrukce k polohování v noci vleže na boku s použitím podložky mezi stehna 

- aplikace fyzikální terapie 

Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L a C páteře - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka", "podkovy", protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem, protažení šíjové fascie po obvodu 

válce (dle Levita), trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání 

- PIR pro m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae vleže na zádech 

- postizometrická relaxace s protažením na vyšetřené zkrácené svaly 

- posilování oslabeného svalstva proti odporu terapeuta I therabandu/ závaží 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK - 1 Ox 

"plazení'' vleže na břiše -přitahování střídavě 1DK stranou k břichu - 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

+ 1 cvik do flexe vleže na zádech - přitáhnout kolena k břichu - 1 x 
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- míčkování, protiedémová masáž 

- bipolární aplikace středo frekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání šíjové oblasti, zvýšen rozsah pohybu C páteře 

do lateroflexe, protažitelnější a posunlivější dorzální facie.Bolest v oblasti 

bederní páteře oboustranně, bez vyzařování do DK dx.Zmímění otoku. 

Autoterapie 

- instrukce pac. pro cvičení do extenze v L páteři na doma 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě lDK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

+ lcvik do flexe vleže na zádech -přitáhnout kolena k břichu-lx /vše 3x denně 

- antigravitační relaxace dle Zbojana na m. trapezius - pars medialis a m. levator 

scapulae 

-elevace levé DK, ledování a stahování levého hlezenního kloubu, vyvarovat 

se dlouhému stání či sezení 

V. TERAPIE: 6.2.2008 

Kontrolní vvšetření 

Subjektivní- pacientka přichází v dobré náladě, pociťuje zlepšení stavu bolestí 

bederní páteře. Bolest je nyní lokální, nevystřeluje. Předklon a úklon jsou bez 

obtíží. Při záklonu pociťuje pnutí v oblasti bederní páteře bilaterálně již bez 

iradiace.Oblast šíje je bez bolesti, pocitově volnější. 

Objektivní- snížené napětí šíjových svalů, dále stav beze změn o předchozího 

vyšetření 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

-uvolňování měkkých tkání bederní a šijové oblasti 

- uvolnění m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

- protažení zkrácených svalů - zejména mm. pectorales 

- posilování oslabeného svalstva - zejména mezilopatkové 

- cvičení do extenze v L páteři + cviky do flexe 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- nácvik správného provedení základních hybných stereotypů 

- aplikace fyzikální terapie 
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Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L a C páteře - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka", "podkovy", protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem, protažení šíjové fascie po obvodu 

válce (dle Levita), trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání 

- PIR pro m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae vleže na zádech 

- postizometrická relaxace s protažením na vyšetřené zkrácené svaly 

- posilování oslabeného svalstva proti odporu terapeuta I therabandu/ závaží 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK - 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě 1DK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

cviky do flexe vleže na zádech - přitáhnout kolena k břichu - 1 x 

- "šlapání na kole'' s propínáním pat povýš-1 Ox 

- vleže na zádech s výdechem stáhnout žebra, přitlačit bedra k podložce a tuto 

pozici udržet a prodýchávat (dle australské školy zad) 5 - 7x 

- nácvik správného stereotypu ABD a EX v kyčelním kloubu, ABD v ramenním 

kloubu, FL krku (klik a flexe trupu nebyly prováděny) 

- bipolární aplikace středo frekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Při nácviku aktivace autochtonru'ho svalstva L páteře pacientka neudrží břišní 

svalstvo v kontrakci ve fázi prodýchání, povoluje i stáhnutí žeber. Odstraněn 

chybný stereotyp ABD v kyčelním kloubu, po zainstruování pacientka zvládá 

pohyb správně. Vyšetřené měkké tkáně beze změn. 

Autoterapie 

- instrukce pac. pro cvičení do extenze v L páteři na doma 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě 1DK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

+ 2 cviky do flexe vleže na ~dech- přitáhnout kolena k břichu- 1 x 

- "šlapání na kole'' s propínáním pat povýš-1 Ox 

- opakovat 3 denně 

-v sedě u zdi nácvik" zásuvky'' krční páteře pro zlepšení předsunutého držení 

hlavy 
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- posilování mezilopatkového svalstva za odporu therabandu 

- aktivace hlubokého stabilizačm'ho systému 

Vl. TERAPIE: 7.2.2008 

Kontrolní vvšetření 

Subjektivní- Pacientka dnes přichází ve velmi skleslé náladě vyvolané 

rodinnými problémy. Bolesti L oblasti zad téměř odezněly, patrné pouze při 

maximálním záklonu, i tak pouze lokální, bez iradiace. 

Objektivní- Šíjová facie posunlivá, protažitelná, dorzální facie posunlivější. 

Snížené napětí v ADD stehen, ischiokrurálním svalstvu, mm. pectorales, 

m. piriformis dx., hypertonus m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

bilat., velké zkrácení m. rectus femoris dx. et sin., přetrvává omezení rozsahu 

pohybu krční páteře v sagitální a frontální rovině. 

Cz1 dnešní terapeutické jednotky 

- uvolňování měkkých tkání bederní oblasti 

- uvolnění m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

- protažení zkrácených svalů zejména rectus femoris 

- posilování oslabeného svalstva - zejména mezilopatkové 

- cvičení do extenze v L páteři + cviky do flexe 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- správné provedení základních hybných stereotypů 

- aplikace fyzikální terapie 

Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka'', "podkovy'' , protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem 

- PIR pro m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae vleže na zádech 

- postizometrická relaxace s protažením na vyšetřené zkrácené svaly 

- posilování oslabeného svalstva proti odporu terapeuta I therabandu/ závaží 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK - 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě lDK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

cviky do flexe vleže na zádech- přitáhnout kolena k břichu- lx 

- "šlapání na kole'' s propínáním pat povýš-1 Ox 
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vleže na zádech s overballem pod bedry -HKK. do vzpažení, prodýchání pozice 

- stahování pánevního dna 

-pohyby kranio-kaudálně, laterolater. 

- vleže na zádech s výdechem stáhnout žebra, přitlačit bedra k podložce a tuto 

pozici udržet a prodýchávat (dle australské školy zad) 5 - 7x 

- nácvik správného stereotypu EX v kyčelním kl., ABD v ramenním kl., FL krku 

- bipolární aplikace středo frekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Nácvik aktivace autochtonního svalstva L páteře pacientka zvládá lépe. Základní 

hybné stereotypy beze změn. 

Autoterapie 

- viz předchozí autoterapie 

Vll. TERAPIE: 8.2.2008 

Kontrolní vvšetření 

Subjektivní- Pacientka opět v dobré náladě bez deprese. Bez bolestí. 

Objektivní- Stále omezen rozsah pohybu krční páteře v sagitální a frontální 

rovině. Kiblerova řasa se láme v L oblasti páteře, snížená posunlivost 

a protažitelnost dorzální facie.Otok levého bérce stále přetrvává. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

-uvolňování měkkých tkání bederní oblasti 

- uvolnění m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae 

- cvičení do extenze v L páteři + cviky do flexe 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- správné provedení základních hybných stereotypů 

- odstranění otoku 

- aplikace fyzikální terapie 

Provedená terapie 

- aplikace měkkých technik v oblasti L - Kiblerova řasa, míčkování, 

protažení do "esíčka'', "podkovy'' , protažení dorzální fascie kranio

kaudálním a kaudo-kraniálním směrem 

- PIR pro m. trapezius - pars medialis a m. levator scapulae vleže na zádech 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK. - 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě 1DK stranou k břichu- 5x 
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vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

cviky do flexe vleže na zádech - přitáhnout kolena k břichu - 1 x 

- "šlapání na kole'' s propínáním pat povýš-1 Ox 

vleže na zádech s overballem pod bedry -HKK do vzpažení, prodýchání pozice 

- stahování pánevního dna 

-pohyby kranio-kaudálně, laterolater. 

- vleže na zádech s výdechem stáhnout žebra, přitlačit bedra k podložce a tuto 

pozici udržet a prodýchávat (dle australské školy zad) 5 - 7x 

-nácvik správného stereotypu EX v kyčelním kL, ABD v ramenním kL, FL krku 

- míčkování, antiedémová masáž 

- bipolární aplikace středofrekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Zvýšen rozsah pohybu C páteře, posunlivější dorzální facie, správné provedení 

základm'ho hybného stereotypu ABD v kloubu ramenním.Zmímění otoku levého 

hlezna 

Autoterapie 

- viz předchozí autoterapie 

VIII. TERAPIE: 12.2.2008 

Kontrolní yyšetření 

Subjektivní- pacientka bez obtíží, pravidelně 2x denně cvičí předepsaná cvičení 

Objektivní- Thomajerova zkouška- pozitivní+ 8 cm, zlepšené rozvíjení páteře 

do flexe, dorzální fascie posunlivější oproti předchozímu vyšetření, oslabení 

svalů břišních, m. quadriceps femoris, mm. gluten na st. č.4, přetrvávající otok 

levého hlezenního kloubu 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- cvičení do extenze v L páteři + cviky do flexe 

- posilování m. quadriceps femoris, mm. gluten, břišních svalů 

- aktivace hlubokého stabilizačního systému 

- správné provedení základních hybných stereotypů 

- informování lékaře o nelepšícím se stavu edému bérce sin. vzhledem 

k prodělanému IM, ICHS a Borelióze 

-aplikace fyzikální terapie 

Provedená terapie 

42 



TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE ČÁST SPECIÁLNÍ 

- cvičení do extenze L páteře vleže na břiše vzpřimováním se na HKK - 1 Ox 

"plazení" vleže na břiše- přitahování střídavě 1DK stranou k břichu- 5x 

vleže na břiše opřít špičky o podložku, propnout kolena, stáhnout hýždě - 1 Ox 

cviky do flexe vleže na zádech - přitáhnout kolena k břichu - 1 x 

- "šlapání na kole'' s propínáním pat povýš-1 Ox 

vleže na zádech s overballem pod bedry -HKK do vzpažení, prodýchám pozice 

- stahování pánevního dna 

- pohyby kranio-kaudálně, laterolater. 

- posilování proti odporu terapeuta I therabandu I závaží 

- vleže na zádech s výdechem stáhnout žebra, při tlačit bedra k podložce a tuto 

pozici udržet a prodýchávat (dle australské školy zad) 5 - 7x 

- nácvik správného stereotypu EX v kyčelním kl., FL krku 

-bipolární aplikace středofrekvenčních proudů, 1OOHz, 15 min 

Výsledek 

Pacientka je nyní trvale bez bolestí bederní páteře, aktivaci hlubokého 

stabilizačního systému zvládá správně dle pokynů. Stále převládá chybný 

stereotyp flexe krku i extenze v kloubu kyčelním. 

Autoterapie 

- posilování oslabeného vyšetřeného svalstva za pomoci therabandu, pokračovat 

v posilování mezilopatkového svalstva 

- protahování mm. pectorales pro udržení souhry svalstva pletence ramenního 

- cvičení do EX bederní páteře, poté dva cviky do FL 

- aktivace hlubokého stabilizačm'ho systému 

IX. TERAPIE: 13.2.2008 

Kontrolní vvšetření 

- viz předchozí terapie 

X. TERAPIE: 14.2.2008 

- viz výstupní kineziologické vyšetření 

+ aplikace fyzikální terapie - bipolární středo frekvenční proudy, 1OOHz, 15 min 
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

Status presens 

Výška: 165 cm, hmotnost: 80kg, BMI: 29,4 

TK: 130180, TF: 781min, t: 36,6°C 

Pacientka orientovaná časem i prostorem, bez bolestí 

• Aspekce 

Vyšetření stoíe 

Statické 

Ze zadu: paty kulovité, zatíženy mediálně, valgózní postavení obou kotníků, Achillova 

šlacha a lýtko sin. jsou sílnější,stehno dx. má hlubší postranní prohlubeň, subgluteální 

rýha sin. je níž, pánev je v rovině, prosáknutí v oblasti lumbální části páteře, tajle dx. 

ostřejší zářez I více konkávní, thorakobrachiální trojúhelník dx. je užší, dx. lopatka 

i rameno jsou níž, držení hlavy v úklonu doleva 

Z boku: : normoextenční postavení kolen, prominence břišní stěny, oploštění lumbální 

části páteře, méně výrazná protrakce ramen, zlepšené předsunuté držení hlavy 

Zpředu: oploštění podélné klenby nožní, otok v oblasti levého hlezenního kloubu, 

kontura dx. lýtka je větší, pately umístěny mediálně, pupek ve střední rovině, stehno 

dx. je menší, rameno dx. je níž. 

Stoj na dvou vahách: rozdíl 6 kg (L:43 kg IP: 37 kg) 

Vyšetření olovnicí: zezadu: prochází intergluteální rýhou, dopadá symetricky mezi paty 

z boku: prochází středem ramen a kyčelního kloubu, spadá před osu 

hornfho hlezenního kloubu 

zpředu: osové postavení trupu 

Dynamické 

Typ dýchání: dolní hrudní, symetrický pohyb žeber 

Rozvíjení páteře: předklon: symetrie paravertebrálních valů, oploštělá oblast Th a L 

páteře 
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záklon: chybí optimální rozvoj zejména v Th a L části páteře 

úklon: křivka páteře se láme v oblasti Th- L přechodu 

Trendelenburgova-Duchennova zkouška: pozitivní, oslabení pelvifemorálních svalů 

Spine sign: negativní bilaterálně 

Distance na páteři: Schoberova vzdálenost: L5 + 1 O cm = 4 cm- snížená pohyblivost 

Stiborova vzdálenost: L5 - C7 = 4 cm- snížená pohyblivost 

Foretsierova fleche: 2 cm 

Čepojova vzdálenost: C7 + 8 cm= 2 cm- snížená pohyblivost 

Ottova inklinační vzdálenost: C7 + 30 cm= 2 cm- snížená pohyblivost 

Ottova reklinační vzdálenost: C7 + 30 cm = 1 cm - snížená pohyblivost 

Thomayerova vzdálenost: + 8 cm I pozitivní - snížená pohyblivost 

Zkouška lateroflexe: vpravo: 12 cm I vlevo: 12 cm 

Analýza chůze 

Rytmus pravidelný, tempo rychlé, baze úzká, chůze stabilní, krok krátký, zdůrazněné 

odvíjení planty od podložky, minimální pohyb v kyčli, extenze kolene ( akrální typ 

chůze), bez souhybu horních končetin, bez rotace trupu, bez používání pomůcek. 

Modifikace chůze 

- vzad: dostatečná extenze v kloubu kyčelním 

- se zavřenýma očima: dobrá proprioceptivní aference 

- se vzpaženýma HKK: nedostatečná funkce abduktorů kyčelního kloubu 

- po schodech: pacientka zvládne 

• Palpace 

Vyšetření reflexních změn v měkkých tkáních (dle Lewita) 

Kůže: skin drag -teplá, suchá, drsná, zvýšený odpor v oblasti L -páteře bilat. 

posunlivost kůže - omezena zejména v lumbální části páteře bilaterálně 

Podkoží: Kiblerova řasa- nelze nabrat v oblasti L- páteře bilaterálně 

posunlivost a protažitelnost L omezená v bederní oblasti 

Facie: dorzální -posun kaudálním směrem- zvýšené napětí i adheze, snížená protažit. 

- posun kraniálním směrem - snížená protažitelnost 

laterální trupová - fyziologická bariéra, volně protažitelná 

hrudní - protažitelná 
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šíjová- protažitelná 

končetinové - stehna - protažitelná 

Reflexní změny ve svalové tkáni (dle Levita) 

Tab.8 Výstupní kineziologický vyšetření- Reflexní změny ve svalové tkáni (dle Levita) 

dx. Sval sin. 

+ soleus + 

++ quadriceps femoris ++ 

+ tensor facie latae + 

+ adduktory stehna + 

+ iliacus + 

+ piriformis + 

+ ischiokrurální svaly + 

+ erector spinae + 

+ psoas + 

+ quadratus lumborum + 

- rectus abdominis -
+ pectoralismajor + 

+ pectoralis minor + 

+ trapezius- pars medialis + 

+ subscapularis + 

+ supraspinatus, infTaspinatus + 

- supinator, biceps brachii, extenzory prstů -
- triceps brachii - caput longum -
- flexory prstů -

+ trapezius - pars superior + 

+ sternocleidomastoideus + 

+ scaleni + 

+ krátké extenzory horní krční + 

- normotonus I + zvýšené svalové napětí I ++ hypertonus I Trp -trigger point 

Orientační vvšetření pánve 

- spinae iliacae posteriores superiores- v rovině 

- spinae iliacae anteriores superiores - v rovině 

- cristae iliacae - postavení ve stejné výši 
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Vyšetření joint play (dle Levita) 

Bederní páteř: pružení vidličkou - bariéra: měkká, proží, na konci bolestivá 

retroflexe, lateroflexe, anteflefe-pruží ve všech vyšetřených segmentech 

Sakroiliakální kloub: klopení os ilium vůči sakru ventrálně - pruží 

klopení os ilium vůči sakru dorzálně - pruží 

klopení os ilium kolem horizontální osy - pruží 

Antropometrické yyšetření 

- beze změn, výsledky vyšetření totožné se vstupním vyšetřením 

Goniometrické yyšetření 

Tab.9 Výstupní kineziologické vyšetření - goniometrické vyšetření 

MetodaSFfR (aktivně) PRAVA (pasivně) (aktivně) LEVA (pasivně) 

Kyčelní kloub S: 80- O- 10 S: 90-0-20 S: 80-0- 10 S: 80-0-20 
F: 35-0- 10 F:40-0-10 F: 35-0- 10 F:40-0-10 
R: 40-0-20 R: 45-0-20 R: 40-0-20 T: 45-0-20 

Kolenní kloub S: O -0- 130 S: 0- O- 140 S: O- O- 130 S: 0- O- 140 

Hlezenní kloub S: 10-0-40 S: 10-0-45 S: 10-0-40 S: 10-0-45 
R: 10-0-30 R: 10-0-30 R: 10- O- 30 R: 10-0-30 

C- páteř S: 60-0-40 
F: 30-0-30 
R: 50-0-50 

TH + L- páteř F: 40-0-40 
R: 20-0-20 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Tab.lO Výstupní kineziologické vyšetření- vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Sval 
Stupeň 

Sval 
Stupeň 

zkrácení zkrácení 

triceps surae dx./sin. biceps femoris 
dx./sin. 

- soleus O/O semitendinosus 
O/O 

- gastrocnemii O/O semimembranosus 

Adduktory kyčelního kloubu III piriformis l/1 

iliopsoas 1/1 quadratus lumborum 1/1 

Paravertebrální zádové 
rectus femoris 2/2 tll 

svaly 

tensor fascie latae l/1 trapezius - pars cranialis tll 
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Tab.lO Pokračování 

Sval 
Stupeň 

Sval 
Stupeň 

zkrácení zkrácení 

pectoralis major 

levator scapulae 1/1 - pars clavicularis tll 

- pars stemalis tll 

stemocleidomastoideus 1/1 pectoralis minor 2/2 

Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Extenze v kloubu kyčelním - Beze změn, shodné se vstupním vyšetřením. 

Abdukce v kloubu kyčelním - Pohyb proveden správně bilaterálně. 

Flexe trupu - Provedena již bez švihu, avšak stále bez obloukovité flexe trupu, neudrží 

DKK na podložce. 

Flexe šije - Beze změn, shodné se vstupním vyšetřením. 

Klik- Nesvede. 

Abdukce v kloubu ramenním - Pohyb proveden správně bilaterálně. 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Tab.ll Výstupní kineziologické vyšetření- vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

PERIFERNl KOŘENOVA 
sin. SVAL FUNKCE 

INERVACE INERVACE 

4 scaleni FL (předkyv) plexus cervicalis Cl-C6 

accessorius, n. XI. 
4+ scemocleidomastoideus FL (předsun) 

plexus cervicalis C2-C3 

~ accessorius, n.XI. 
5 trapezius - pars superior EX 

plexus cervicalis C2-C3 

thoracicus 
4 serratus anterior ABD s rotací C5-C7 

longus 

ADD, accessorius, n. XI. 
4 trapezius - pars inferior 

kaudálni posun plexus cervicalis C2-C4 

' accessorius, 
trapezius - pars medialis n.XI. 

4 ADD plexus cervicalis, 

~ 
rhomboidei C2-C4 

dorsalis scapulae 

E-4 accessorius, < trapezius - pars superior n.XI. 
~ 5 elevace plexus cervicalis, o levator scapulae C2-C5 
~ dorsalis scapulae 

dL 

4 

4 

4 

5 
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Tab.ll Pokračování 
PERIFERNI KORENOVA 

sin. SVAL FUNKCE dx. 
INERVACE INERVACE 

intercostales 
4 rectus abdominis FL Th 6-Th 12 

VI-XII 

5 sacrospinalis EX Th -páteře Th1-s3 

> Iliocostalis, C3-Ll 
r-l 5 EX L -páteře 

-~ quadratus lumborum Th 12-L 2 

~ obliquus ext. et int. intercostales Th 5-Th 12 

= 4 rotace 4 

~ 
abdominis V-XII, VIII-XII Th 8-Th 12 

; subcostalis Th 12 
5 quadratus lumborum elevace pánve 5 

~ plexus lumbalis L1-L4 

4+ iliopsoas FL 
plexus lumbalis 

Ll-L4 4+ 
femoralis 

gluteus maximus, biceps gluteus inferior 
L5-s2 

4 femoris,semitendinosus, EX tibialis 4 
L4-s 1 

semimembranosus fibularis 

4 g1uteus maximus EX gluteus inferior L 5-s2 4 

4+ adductores ADD obturatorius L2-L4 4+ 

4 gluteus medius ABD gluteus superior L4-s 1 4 

obturatorius int. et ext. obturatorius L3-L4 

~ 5 ZR 5 

r-l quadratus femoris, gemelli plexus sacralis L4-s2 

>U gluteus minimus 

~ 5 VR gluteus superior L4-s 1 5 
tensor facie latae 

5 biceps femoris FL ischiadicus L4-s 1 5 

semitendinosus 
5 FL ischiadicus L 1-s 1 5 

o semimembranosus 

z 4 rectus femoris EX femoralis L2-L4 4 r-l 
~ vasti - medialis, lateralis, o 4 EX femoralis L2-L4 4 
~ intermedius 
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Neurologické VYŠetření 

Objektivní: 

- shodné se vstupním vyšetřením 

Vlastní: 

Vyšetření reflexů monosynaptických a kožních 

ČÁST SPECIÁLNÍ 

-shodné se vstupním vyšetřením, hyporeflexie patelárm'ho reflexu ( L2- L4) dx. DK 

Vyšetření patologických reflexů 

- bpn 

Vyšetření čítí 

povrchové: v dermatomech C 5- C 8, Th1 - taktilní, algické, grafestezie v normě bilat. 

v dermatomech L 3, L 4 PDK- taktilní, algické, grafestezie- parestezie 

v dermatomech L 3, L 4 LDK, L 5, s 1 bilat.- taktilní, algické, grafestezie 

hluboké: - pohybocit , polohocit, stereognozie -v normě 

Napínací manévry 

Lasequeova zkouška ( L5 - S 1) - negativní bilat. 

Obrácený Laseque ( L4 ) -negativní bilat. 

Kořenové syndromy na dolních končetinách 

- bpn 

Závěr yýstupního VYŠetření 

-v normě 

Vyšetření stoje - přetrvává asymetrie kontury levé Achillovy šlachy a lýtka vůči pravé, 

která je menší.Dále přetrvává chronický otok s erytémem levého hlezna, který je stále 

bez známek zlepšení. Snížená levá subgluteální rýha, prosáknutí v oblasti bederní 

páteře.Pravá taile má ostřejší úhel, pravý thorakobrachiální trojúhelník je užší. 

Kompenzační snížené držení pravého ramene a lopatky. z boku- DKK v rovině bez 

předkročení, oploštění podélné klenby nožní bilat. Břišní stěna prominuje, protrakce 

ramen je nyní méně výraznější oproti vstupnímu vyšetření, stejně tak předsunuté držení 

hlavy, úklon hlavy vlevo. 

Distance na páteři - Schoberova a Stiborova vzdálenost zvýšena o 1 cm, F oretsierova 

fleche snížena na 2 cm, Čepojova vzdálenost zlepšena o 0,5 cm, Thomayerova zkouška 
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nyní + 8 cm, zkouška lateroflexe symetrická. 

Přetrvává akrální typ chůze, bez souhybu horních končetin, bez rotace trupu.Při 

modifikaci chůze zaznamenán pokrok při chůzi do schodů - nyní pacientka zvládá bez 

držení se zábradlí. Chůze se vzpaženými HKK stále poukazuje na nedostatečnou funkci 

abduktorů kyčelního kloubu. 

Vyšetřením reflexních změn měkkých tkáních zjištěna snížená posunlivosti 

a protažitelnosti ve všech vrstvách v lumbální oblasti páteře. Cervikální oblast nyní bpn. 

Odstraněny triggerpointy v ischiokrurálních svalech,v m. trapezius - pars medialis et 

superior dx. a mm. erector spinae bilat. Sníženo svalové napětí bilaterálně 

v adduktorech stehen, m. piriformis, m. quadratus lumborum, mm. pectorales, 

m.stemocleidomastoideus, m. scaleni. 

Vyšetření joint play dle Lewita je nyní po provedené terapii bpn., sakroiliakální 

skloubení pruží ventrálně i dorzálně. 

Antropometrické vyšetření výstupní Je totožné se vstupním vyšetřením. 

Vyšetření goniometrem - stále snížený rozsah pohybu v kyčelních kloubech, kdy 

sečtení obou rotací je menší než 90°, zvýšen rozsah pohybu C páteře do flexe na 40°, 

do extenze na 60° a lateroflexe na 30° bilat. Dále zvýšen rozsah pohybu Th + L páteře 

do lateroflexe na 40° bilat. 

Vyšetřeno zkrácení svalů na stupeň č. 1 u m. quadratus lumborum, paravertebrálních 

svalů, m.trapezius - pars cranialis, m. pectoralis major, m.levator scapulae, 

a m.stemocleidomastodeus. m. rectus femoris a m. pectoralis minor zůstává zkrácen 

na st. č.2. 

Základní hybné stereotypy - ABD v kyčelním a ramenním kloubu jsou nyní prováděny 

bilat. správně, zbylé hybné stereotypy jsou chybné, klik pac. nesvede. 

Vyšetření svalové síly - zvýšena svalová síla na st. č. 4 u m. rectus abdominis a 

m. obliquus ext. et int. abdominis bilat. Přetrvává oslabení flexorů krku, 

mezilopatkových svalů, flexorů, extenzorů, adduktorů a abduktorů kyčelru'ho kloubu 

a extenzorů kolenního kloubu. 

Neurologické vyšetření - přetrvává ,parestezie v dermatomech L3 a L4 PDK, dále 

hyporeflexie patelárního reflexu PDK. Ostatní neurologická vyšetření bpn. 
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Tab.l2 Nejvýraznější změny ve funkčním testu v průběhu terapie- výsledek terapie 

FUNKCNI TEST 24.1.2008 14.2.2008 

Schoberova vzdálenost (cm) 3 4 

Stiborova vzdálenost (cm) 3 4 

Foretsierova fleche (cm) 3 2 

Čepojova vzdálenost (cm) 1,5 2 

Thomayerova vzdálenost (cm) +10 +8 

Zkouška lateroflexe (cm) Pll ; L 12 P 12; L 12 

Palpace svalů Trp. a hypertonus svalů tab.l Bez Trp. ve svalech tab.8 

Joint play SI kloubu Omezeno pružení dorzálně Proží oběma směry 

i ventrálně 

Kloubní pohyblivost C -páteře S: 50-0-20 S: 60-0-40 

(SFTR) F: 20-0-20 F: 30-0-30 

Základní hybné stereotypy Chybné provedení všech Svede ABD v ramenním 

stereotypů a kyčelním kloubu 

Funkční svalový test M. rectus abdominis M. rectus abdominis 

mm. obliquus ext. et int. mm. obliquus ext. et int. 

abdominis bilat. st. č. 3 abdominis bilat. st. č. 4 

Bolestivost L oblasti páteře Bolest s iradiací do P DK Bez bolesti 

3. 7 Zhodnocení efektu terapie 
Na první terapii přicházela pacientka s bolestí v oblasti bederní páteře s vyzařováním 

do pravé dolní končetiny v průběhu kořenového syndromu L4. po sérii 1 O terapií 

v průběhu 4 týdnů bolesti zcela odezněly. Dá se tedy říci, že krátkodobě byla léčba 

úspěšná. 

Došlo ke zlepšení dynamického rozvíjení páteře. o úspěchu se dá hovořit i v případě 

zvýšeného rozsahu pohybu krční páteře v rovině sagitální a frontální. Technikou 

měkkých tkání došlo k výraznému zlepšení podkoží šíjové oblasti, které je nyní volně 

posunlivé, SlJOVé facie je protažitelná. Technikou postizometrické relaxace 

s protažením, PIR dle Jandy a antig!avitační relaxací dle Zbojana byly protahovány 

zkrácené svaly a relaxovány hypertonické svaly. Posilováním proti odporu terapeuta, 

therabandu, závaží a náčiní byly posilovány oslabené svaly. Pacientka je nyní schopna 

chůze do schodů bez přidržování se zábradlí. za instruktáže terapeuta ( a pomocí 

zrcadla) došlo ke zlepšení provedení některých hybných stereotypů. Využíváním 
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Australské školy zad jsme docílily správné aktivace hlubokého stabilizačního systému. 

velký úspěch, odstranění bolestí v bederní páteři s iradiací do pravé dolní končetiny, 

připisuji cvičení do extenze s pozdějším cvičením do flexe. 

Terapie pro odstranění otoku levého hlezenního kloubu nebyla úspěšná. Otok přetrvává 

i po sérii antiedematózních masáží, polohování, ledování, stahování elastickou bandáží, 

nošením vhodné obuvi i ponožek. 

Největší podíl na úspěchu terapie nese pacientka sama. Cvičení se zhostila velmi 

zodpovědně, dodržovala veškeré předepsané autoterapie, cvičila pravidelně 2x denně. 

Pacientka si je vědoma, že cvičení je pro udržení současného zdravotního stavu velmi 

důležité a může jím předcházet možné recidivě problémů. 
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4 ZÁVĚR 

Cíl této práce - vypracovat kazuistiku pacientky během odborné praxe, seznámit 

se s teoretickými podklady diagnózy a prostudovat dostupnou odbornou literaturu 

týkající se daného onemocnění- byl splněn. 

S pacientkou, jejíž stanovenou diagnózou bylo onemocnění lumbálních ajiných 

meziobratlových plotének s radikulopatií, jsem absolvovala celkem 1 O terapií včetně 

vstupm'ho a výstupního kineziologického vyšetření. Na začátku každé terapie bylo 

provedeno subjektivní a objektivní kontrolní vyšetření na jehož základě byl stanoven cíl 

terapeutické jednotky. Po provedení navrhnuté terapie byl vždy zhodnocen výsledek 

a doporučena vhodná autoterapie. 

V průběhu terapií jsem využila všech vhodných fyzioterapeutických postupů, kterým 

jsem se doposud v průběhu studia naučila. Díky aktivní spolupráci pacientky bylo 

dosaženo pozitivního terapeutického výsledku. Pacientky zdravotní stav se subjektivně 

i objektivně zlepšil, nyní je zcela bez bolestí. Pacientka byla zainstruována k autoterapii, 

ve které souhlasí pokračovat i nadále v domácím prostředí. Uvědomuje si míru její 

důležitosti, třebaže současné obtíže vymizely. 

Absolvování odborné souvislé praxe v Ústřední vojenské nemocnici přispělo k osvojení 

mých doposud získaných teoretických a praktických vědomostí načerpaných při tříletém 

bakalářském studiu. 
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V Praze dne. :?~ .. - ~ . c \·c.··" Podpis autora .... .. :.;d :~ ...... ~~ . : . :,.;·, ; '( 

Vyjádření etické komise UK FTVS 

Slolenf komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc 
Prof.Ing.Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisi UK FTVS pod.jednaclm čislem: ... .:: .r;:~ .C: · . : !-:~ .• ~ ............. .. 

dne: ...... . ~·. } .... .'.~ .~.'.~ ........... . 

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala ládné rozpory s platnými zásadami, 
předpisy a mezinárodni směrnicemi pro prováděni biomedicínského výzkumu, zahrnujícího lidské účastniky. 

Řditel projektu splnil podmínky nutné k zfskáni souhlasu etické komise. 

podpis předsedy EK 
razitko školy 



TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE 

PŘÍLOHAč.2 

Výsledky PMG myelografie a MRl LS páteře 

':>669/05 Pacient 
Datum vyš.; 06.06.2005 10;41 00647. .>-3?. NftJHO 

RDG ODDE:LENt 

PMG myelografie: 
vvšetření bvlo provedAno v 3 D r>roqramu -;; n~lFldnvmi MTP .;, VRT 
rekom;trukcemi: 

Pát.eřnf ka~at je z\Jžený v mí8t.ě plnt.énkv 1..3 n"' tl nm• "· rtal<ero na 
durálnl vak. kořenové por:hvv neis<:"t.t anwut·nvanF.!. 

z á v é r: Centrálnl. protrtJse pln1·._ I -3 "'e 71J7E>Illm P"!t.<.rni.hn 
na 11 mrn. 

Pod pi s 
Výzk•tm 

06.06.2005 15:07 
s 

Mtll:.li'.Mi.rn>'lav ~edl .l.C:f:k 

P;,.cient 
Da turn vyš. : 

R[)G O[)Df.:LENt 

MRl LS pa tere: 
Vy.etrení provedeno v sagitálnich rov1nar:h v TtW a T2W 
sekvencích a axiálnlch rovinách v T2W <;;el<venci. 

f-IFIJHO 

Spondylosa, spondylartrosa. Ost.eochondrosa Ll/7-L';/SI . . St.enos.'l 
páteřního kanálu L3 a L4. Dorzální. tnerliálnf výhřez plot.~nky 1. ~/<! 
vel. 4 mm mediálně a částečně forarrd.nálně vpravo. Kan.~l r.(Jter\ 11a 
6 mm. Dorzální mediální výhřez ploténky L4/5 ve1.4 mm s~ zúiPnfm 
kanálu na 6 mm, forami.na jsou votná. 

Podpis : 05.06.2005 17:15 

PŘÍLOHY 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE PŘÍLOHY 

PŘÍLOHAč.3 

Vstupní kineziologický rozbor- vyšetření stoje 

Obr.l Stoj -pohled zpředu Obr.2 Stoj - pohled ze zadu 

Obr.3 Stoj - pohled z boku 
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TERAPEUTICICE PŘÍSTUPY U KOaENOV.éH.O SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE PltiLOHY 

PŘÍLOHAč.4 

Obr.4 Výstupní kineziologický rozbor - vyšetření stoje 

Obr.4 Stoj - pohled zpředu Obr.S Stoj - pohled ze zadu 

Obr.6 Stoj - pohled z boku 
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TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U KOŘENOVÉHO SYNDROMU BEDERNÍ PÁTEŘE SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADD addukce 

ABD abdukce 

bilat. bilaterální 

bpn. bez patologického nálezu 

c cervikální 

EX extenze 

ext. extemus 

FL flexe 

int. intemus 

kl. kloub 

L lumbální 

lat. laterální 

laterolater. laterolaterální 

LTV léčebná tělesná výchova 

med. mediální 

MP metakarpophalangeální 

MRl magnetická rezonance 

pac. pacientka 

PIR postizometrická relaxace 

po sl. poslední 

prof. pro fundus 

protažit. protažitelnost 

roč. ročník 

s sakrální 

sup. supmace 

Th thorakální 

VR vnitřní rotace 

vyd. vydavatelství 

Z k. zkouška 

ZR zevní rotace 
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