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Souhrn: 

Cíl: Tato práce pojednává o problematice stenózy míšního kanálu v oblasti 

bederní páteře. 

Postup: Pro pochopení daného tématu jsou nejprve popsány anatomické struktury, 

funkce bederní páteře a jejich komponent, navazuje obecná charakteristika 

vertebrogenních onemocnění a popis lumbální spinální stenózy, ve speciální části 

je uvedena kazuistika pacienta s tímto onemocněním. 

Výsledek: Práce zachycuje léčbu konzervativní, operační, využité metody v terapii 

- senzomotorika, fyzikální terapie, L TV, PNF, doporučení lázeňské léčby a další 

ambulantní RHB. 

Závěr: Komplexním přístupem k pacientovi v pooperační léčbě bylo dosaženo 

zlepšení jeho zdravotního stavu. 

Klíčová slova: páteř, páteřní kanál a mícha, bederní obratel, bederní plexus, 

bederní spinální stenóza, rehabilitační pooperační léčba 

Summary: 

Objective: to describe the lumbar stenosis 

Methods: description of the anatomy structure and function of the vertebral 

column, description of the vertebral disease, lumbar stenosis, in the special part 

the description ofthe patienťs treatment 

Results: the conservative treatment, rehabilitation after surgery - stimulation of 

the sole, physical therapy and exercise, PNF, the recommendation of the spa and 

another ambulatory rehabilitation 

Conclusions: in the rehabilitation after surgery the improvement ofpatienťs health 

Keywords: vertebral column, spinal canal and spínal cord, lumbar vertebrae, 

lumbar plexus, lumbar stenosis, rehabilitation after surgery 
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1. Úvod 

Podkladem pro zpracování této bakalářské práce se stala spolupráce s pacientem 

po operaci pro absolutní stenózu L4/5. Cílem tedy je seznámit se s problematikou 

stenózy lumbální části páteřního kanálu. Tuto problematiku jsem zpracovala 

z pohledu fyzioterapie z teoretického i praktického hlediska. Bakalářskou práci 

jsem rozdělila na dvě části a to teoretickou a speciální. V teoretické části jsem se 

zaměřila na popis anatomické struktury bederní páteře, její funkci a 

biomechanické vlastnosti. Věnuji se i otázce vertebrogenního onemocnění 

(z pohledu epidemiologie, etiologie a patogeneze) a dále kořenovým syndromům a 

samozřejmě stenóze míšního kanálu v oblasti bederní páteře. Zde se zaměřuji 

především na diagnostiku a léčbu. Léčba pod dohledem fyzioterapeuta je popsána 

v rámci konzervativní péče, popřípadě péče pooperační. Informace jsem čerpala z 

domácí i zahraniční literatury. Speciální část této bakalářské práce jsem 

zpracovala formou kazuistiky. Tato kazuistika vznikla na podkladě měsíční 

souvislé odborné praxe na rehabilitační klinice Malvazinky v Praze v termínu od 

7.1.2008 do 4.2.2008. Diagnóza spinální stenózy je častá v oblasti krční a bederní 

páteře. Měla jsem tedy možnost podrobně se seznámit s touto diagnózou a 

s takovýmto pacientem samostatně pracovat. Poznala jsem i některé důsledky, co 

onemocnění přináší (podrobně budou popsány v obecné části této bakalářské 

práce) a samozřejmě možnosti pacienta po operaci pro absolutní stenózu 

bederního kanálu. V rámci terapie se osvědčilo zaujmout komplexní přístup 

k léčbě. Terapie tedy nebyla soustředěna pouze na oblast bederní páteře, kde 

pacientovy problémy pramenily. Zaujala jsem celkový pohled na pacienta jako 

takového s přihlédnutím na jeho možnosti, potřeby a samozřejmě i jeho psychický 

stav. To se mi také osvědčilo, pacient spolupracoval, zvolil aktivní přístupu 

k terapii a jeho zdravotní stav se zlepšoval. Postupně se minimalizovaly jeho 

klinické obtíže, což podrobněji popisuji ve speciální části této práce. Důležitá se 

ukázala motivace, kterou si pacient vytyčil na začátku terapie a oboustranné 

sympatie. 
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2. Obecná část 

2.1 Funkční anatomie páteře a páteřního kanálu 

2.1.1 Páteř a její stavba, funkce 

Páteř je významnou axiální strukturou pohybového systému. Součástí každého oddílu páteře 

jsou přední elementy (obratlové tělo, meziobratlová ploténka), zadní elementy (pedikly, kloubní 

výběžky s kloubními plochami), ligamenta, epidurální tuk, cévní a nervové struktury. V 

jednotlivých úsecích páteře se nacházejí i rozdíly. Krční páteř umožňující pohyby hlavy, se liší 

velikostí a tvarem jednotlivých elementů od bederní páteře, která naopak je vystavena 

největšímu mechanickému zatížení. Páteř umožň\.!ie vzpřímené držení trupu, spolu s pánví a 

končetinami se podílí na lokomoci a dále chrání nervové struktury před poškozením. 

Anatomická stavba páteře tedy odpovídá její funkci a mechanickému zatížení jednotlivých 

pohybových segmentů. [ 15] 

2.1.2 Páteř a její pohyblivost 

Pohyblivost páteře je dána součtem pohybu mezi jednotlivými obratli. Pohyby se 

dějí jednak mezi těly obratlovými stlačováním meziobratlových plotének, jednak v 

meziobratlových kloubech. Dle anatomů stupeň pohyblivosti určují především 

meziobratlové ploténky, a potom to, jsou-li obratle jinak volné, nebo jsou-li 

připojeny k jiným kostem (žebrům). To je však v rozporu z pohledu 

biomechaniků, kteří na ploténku pohlíží jako na tlumič (více bude uvedeno níže). 

Pohyblivost je přímo úměrná výšce meziobratlových plotének, ale zároveň je tím 

větší, čím má meziobratlová ploténka menší plochu. Směr pohybu v jednotlivých 

oddílech páteře je určen orientací a úpravou kloubních plošek. Na páteři se mohou 

dít čtyři druhy pohybů: v rovině sagitální (anteflexe a retroflexe), v rovině 

frontální (lateroflexe ), v rovině transversální (rotace neboli torze), a malé pohyby 

pérovací závislé na zakřivení páteře. Anteflexe a retroflexe jsou vydatné v oddílu 

krčním a bederním, nepatrné na páteři hrudní. Při anteflexi styčné plošky na 

kloubních výběžcích po sobě klouzají, což je umožněno volným kloubním 

pouzdrem. Ligamenta flava se napínají. Při retroflexi styčné plošky po sobě zprvu 
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sklouzávají a pak se kladou pevně na sebe, což znamená zastavení dalšího pohybu. 

Lateroflexe se děje rovněž hlavně v oddílu krčním a bederním. V oddílu hrudním 

jsou zcela nepatrné. Na krční páteři je lateroflexe sdružena s malou torzí, 

poněvadž styčné plošky jsou orientovány šikmo. Rotace se odehrává v oddílu 

krčním a hrudním. Na páteři krční je rozsah rotace na každou stranu 65° - 70°, z 

toho 30° - 45° připadá na kloub mezi atlasem a axisem. V páteři hrudní je rotace 

možná v rozsahu skoro 40°. Na páteři bederní jsou rotace prakticky nemožné, 

poněvadž každá z kloubních plošek obou stran (pravé i levé) má jiný střed 

křivosti. [20] 

2.1.3 Axiální systém a jeho mechanické vlastnosti 

Axiální systém člověka představuje složitý, členitý systém s rozmanitými 

materiálovými, tvarovými a vazebními charakteristikami. Představuje komplex 

složený z vlastního páteřního sloupce tvořeného kostěnými obratli a poddajných 

meziobratlových disků, vazivového a aktivního svalového aparátu páteře. Tak je 

možné analyzovat chování tohoto funkce schopného komplexu v kontextu k 

vnitřním podmínkám organismu (viscerální, neurální, respirační, orgánový aj. 

aspekt) a působení vnějších zatížení a požadavků (lokomoce, manipulace, 

ergonomie aj.). Páteř tvoří základní nosnou osu těla, zajišťuje při značné 

pohyblivosti i dostatečně tuhou oporu pro manipulační a lokomoční pohyby. 

Vzhledem k esovitému zakřivení páteřního sloupce je schopna navíc absorbovat 

určité množství deformační energie do svých jednotlivých složek, např. při rázech, 

lokomoci ... Páteřní sloupec je tvořen obratli spojenými meziobratlovými disky a 

párem meziobratlových kloubů. Spolu s krátkými a dlouhými vazy určují tyto 

pasivní spojení vzájemnou pohyblivost obratlů vůči sobě a sečtením dílčích 

rozsahů pohybu je dána i celková pohyblivost daného úseku páteře. V důsledku 

této složité kinematické vazby jsou některé pohyby provázeny dalšími tzv. 

přidruženými pohyby, které mohou být kompenzovány v jiných oddílech 

páteřního sloupce. Poddajnost páteře je výrazně proměnná v jejích jednotlivých 

částech. Např. poddajnost hrudní páteře je značně omezena v důsledku vazby 

obratlů s páry žeber vepředu spojených hrudní kostí a tak vytvářejících hrudní koš. 

Značná pohyblivost krční páteře nesoucí hlavu s CNS a s významnými párovými 
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čidly podobně jako bederní páteř mají danou tuhost v případě potřeby především 

svalovou aktivitou. Přechody s měnící se tuhostí vymezují riziková místa pro 

vznik traumat.[19] 

2.1.4 Meziobratlové ploténky (disky) a jejich mechanické vlastnosti 

Meziobratlová ploténka se skládá z více tkání. Chrupavčité destičky přirůstající 

k obratlovým tělům a vazivový prstenec tvořený kolagenními vlákny 

uspořádanými do šroubovic se střídavým směrem společně prostorově vymezují 

jádro, tvořené převážně tekutinou. Meziobratlový disk zprostředkovává spojení 

obratlových těl. Svou deformací umožňuje vzájemný pohyb sousedních obratlů, 

které jsou navíc spojeny meziobratlovými klouby a vazy. Při zatížení se jádro 

deformuje a tekutina je vytlačována všemi směry. S věkem dochází ke snižování 

množství tekutiny, snížení výšky obratlů a tím se zhoršují viskózní vlastnosti 

jádra. Meziobratlová ploténka Je viskoelastická struktura. Z pohledu 

biomechaniky je ploténka tlumící soustavou, snižuje až 1 OOx amplitudu rázů, které 

vznikají při lokomočních pohybech. Současně se podílí na flexibilitě páteře. 

V rozporu s anatomy neurčuje primárně meziobratlovou pohyblivost, ale je 

tlumičem. Nejčastěji je zatěžována v tlaku v kombinaci s ohybem. Někdy také 

smykem, který ale není dobře snášen.[19] 

2.1.5 Lumbosakrální páteř 

Od proximálních částí páteře se bederní pohybové segmenty liší mohutností jednotlivých 

struktur, sakrální část potom splynutím pěti sakrálních obratlů. Tělo bederního obratle, 

uložené vpředu, ledvinkovitého tvaru a po stranách lehce konkávní, je hlavní nosnou částí. 

Zevní vrstva těla obratle je tvořena kompaktní kostí sousedící s vnitřní spongiózou, která může 

být různě hematopoeticky aktivní. Tělo obratle L5 je vpředu vyšší než vzadu, a proto přechod 

v kost křížovou vytváří vpředu charakteristické zalomení (promontorium). Ke kraniální a 

kaudální ploše těla přiléhají meziobratlové ploténky, které svým plošným rozsahem 

nepřesahují obvod obratlového těla. 

Pedikl spoj~e tělo obratle s obloukem a formuje foramem intervertebrale. Za pediklem jsou 

připojeny párové kloubní výběžky, které svými kloubními plochami vytvářejí klouby se 

sousedními obratli. Výběžky u bederních obratlů jsou vysoké a silné, kloubní plošky 
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jsou orientovány vertikálně v různém úhlu postavení k sagitální a frontální rovině, směrem 

dozadu divergují. Spojením obou lamin vzniká trnový výběžek a tím se uzavírá oblouk 

obratle. Výběžek je nepárový kostěný útvar, je místem svalových úponů podobně jako 

ostatní výběžky obratle. Příčný výběžek, párový kostěný útvar odstupuje zevně od 

oblouku a je považován za rudimentární žebro. Os sacrum, kostěná struktura klínovitého 

tvaru, je nejen součástí Jllteře, ale také utváří spolu s pánevními kostmi pánev. Vzniká spojením 

pěti sakrálních obratlů (S 1-SS). Na kraniální :zakončení, tvořené vlastně horní plochou obratle 

Sl, nasedá tělo obratle L5 prostřednictvím meziobratlové ploténky a horních kloubních výběžků 

obratle Sl. Ve směru kaudálním vytváří konkávně konvexní strukturu :zakončenou dolní plochou 

obratlového těla SS, která přes synchondrózu přechází v kostrč. Sakrální kanál je 

pokračováním páteřního kanálu a je zakončen otvorem v kaudální části konvexní plochy. 

Foramina sacralia tvoří čtyň páry otvOIŮ jak na přední, tak na :zadní ploše kosti sakniliú a jsou 

analogická intervertebrálním otvorům[15] 

2.1.6 Ligamenta bederní páteře a pánve 

Ligamenta stabilizují polohu obratlů a působí proti axiálním kompresivním silám, 

které ohrožují meziobratlové ploténky distální části páteře. Podél celé páteře se 

táhnou dva pruhy dlouhých ligament, krátká ligamenta jsou napjata mezi 

sousedními obratli. Ligamentum longitudinale anterius jde po přední straně páteře 

od atlasu k sakrální kosti. Ligamentum longitudinale posterius jde po přední stěně 

páteřního kanálu od okciputu k sakrální kosti. Mezi krátké vazy patří ligamenta 

flava spojující obratlové oblouky, ligamenta interspinalia spojující trnové výžehy 

sousedících obratlů a ligamenta intertransversalia spojující výběžky příčné. Mezi 

ligamenta fixující pánev k distální části páteře patří ligamenta iliolumbalia, 

sacroiliaca sacrococcygealia, sacrotuberosum a sacrospinosum. Ligamenta fixující 

pánev k femuru jsou ligamentum iliofemorale, pubofemorale a ischiofemorale. 

[15] 

2.1. 7 Svalstvo v oblasti bederní páteře 

Zde svalstvo rozdělujeme na tři vrstvy, ale nutno vzít i v úvahu svaly laterální a 

břišní. Hlubokou vrstvu tvoří paravertebrální svaly. (Mm.transversospinales, 
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interspinales, m.spinalis, longissimus, iliocostalis) Jsou uloženy přímo na tělech 

obratlů, spojují jednotlivé obratle mezi sebou, jsou krátké a dají se jen obtížně 

diferencovat. Jsou silně promíseny vazivovými snopci. Při symetrické oboustranné 

kontrakci klopí obratle, při asymetrické jednostranné kontrakci provádějí 

lateroflexi spojenou s mírnou rotací podél vertikální osy, proti směru úklonu. 

Střední vrstvu tvoří m.serratus posterior inferior. Spojuje již několik segmentů 

mezi sebou a vytváří větší funkční celek. Jde o svaly silnější, delší, s fasciálními 

obaly a viditelnými bříšky. Mají již méně vazivové složky a více fázického 

charakteru. Jejich funkcí je udržení tvaru a polohy jednotlivých sektorů páteře 

v průběhu jakéhokoliv pohybu celého systému. Povrchní vrstvu tvoří mm. 

errectorae trunci, m. latissimus dorsi. Ten spolu s lumbální fascií kryje lumbální 

oblast. Tyto svaly jsou dlouhé, silné, viditelné a palpačně přístupné. Propojují 

několik sektorů mezi sebou a integrují pohyb páteře jako celku. Musí vyvinout 

často značnou sílu, aby mohly účinně korigovat vzniklou nerovnováhu, která by 

mohla přivodit pád. Mají proto již silnou fázickou složku. Protože tyto svaly 

působí na rozsáhlé ploše, zasahují do svalových smyček, které zahrnují i svaly 

končetin. Laterální skupinu tvoří m.iliopsoas, m.qudratus lumborum. Ten provádí 

depresi žeber při expiraci a lateroflexi trupu. V této činnosti je podporován 

šikmými břišními svaly. M. iliopsoas má dvě části: m.psoas major, m.iliacus. Jeho 

funkcí vzhledem k Lp je akcentace bederní lordózy. Při jednostranné kontrakci 

působí ipsilaterálně lateroflexi s kontralaterální rotací. Při oboustranné činnosti 

flektuje páteř proti pánvi. Ve stoje je trvale aktivní a má proto tendenci k retrakci. 

Ventrální skupinu tvoří svaly břišní (m.rectus abdominis, transverzus abdominis, 

mm.obliquus externus a internus abdominis). Vedle funkce dýchací spolupůsobí 

při pohybech Lp. Vytvářejí svojí společnou aktivitou z thorakoabdominální dutiny 

uzavřený prostor. Tento prostor působí jako pevný oporný sloupec přiléhající 

paralelně k páteři. Mezi funkcí břišních svalů a m. iliopsoas musí být zachována 

rovnováha, jinak se mění postavení pánve a tím i velikost bederní lordózy. Při 

poruše této rovnováhy je dobré posilovat především břišní svaly, nikoliv m. 

iliopsoas, neboť má tendenci k retrakci. Pro funkci systému jako celku je nutná 

koordinace činnosti jednotlivých výše popsaných svalových skupin.[24] 
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2.1.8 Spinální nervy bederní páteře 

Mícha končí v úrovni L2 a v nižších oblastech páteřního kanálu probíhají jen 

kořeny lumbálních a sakrálních nervů, které tvoří caudu equinu. Komprese míchy 

proto zde nehrozí. Spinální nervy vystupující z foramina intervertebralia vytvářejí 

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

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

kořenů Th12 a L4. Pleteň zásobuje svaly přední části stehna a některé svaly 

v oblasti pánve. Patří sem n. iliohypogastricus a n. ilioinguinalis (Th12-Ll), n. 

cutaneus femoris lateralis (L2-L3 ), n. femoralis (L 1-L4 ), n. genitofemoralis (Ll

L2), n. obturatorius (Ll-L4) a větve prom. quadratus lumborum a m. psoas major. 

Plexus sacralis vzniká spojením kořenů L4-S4 a patří sem n. ischiadicus (L4-S3) a 

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

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

n.pudendus pro genitální orgány. Z přehledu zásobení nervů je patrno, že poruchy 

v oblasti L páteře budou mít tendenci k iradiaci do oblasti pánve a dolních 

končetin. Symptomatologie, která takto vzniká se označuje jako lumboischiadický 

syndrom a postihuje většinu dospělé populace přímo úměrně s věkem.[24] 

2.2 Vertebrogenní onemocnění 

Vertebrogenní syndromy jsou choroby mající původ v páteři a přilehlých 

strukturách od příčin a prognózy banální až po závažné a život ohrožující stavy. 

Patří sem funkční onemocnění jako vadné držení těla, oslabené svalové skupiny, 

přetěžování svalového aparátu, chybné pohybové stereotypy, ale i strukturální 

onemocnění jako ankylozující spondylitida, osteoporóza, nádory, vývojové vady 

na páteři, výhřezy plotének, degenerativní změny na obratlích... (Termín 

"vertebrogenní" proto není zcela vhodný!) Dle lokalizace se dělí na bolesti krční, 

hrudní a bederní páteře. Podstatou bolestí zad jsou příčiny myogenní (lumbago, 

dorzalgie, trigger pointy), diskogenní (onemocnění meziobratlových plotének) a 

spondylogenní (tkvící v patologii skeletu a kloubů páteře). Vliv má i prochlazení, 

alergie i psychický činitel. Prudký nevyvážený pohyb vede ke vzniku blokád. 

[13, 16, 7] 
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2.2.1 Epidemiologie vertebrogenních syndromů 

Tato onemocnění jsou vázána na moderní změny prostředí, na stresy i biologicko

psychologicko-sociální problémy populace. Proto za posledních 1 O let došlo k 

vzestupu potíží s páteří z 36,4% na 49,1 %. Zarážející jsou hodnoty výzkumu, 

které uvádějí, že 80% populace prodělalo alespoň jednu ataku bolestí zad. 

Alarmující však je, že asi 75% dětí už má zkušenost s těmito bolestmi. Choroba 

tvoří asi 113 klientely praktických lékařů! Dalšími faktory jsou věk, fyzická 

zdatnost, těžká skolióza, degenerace disku, zvedání těžkých břemen, torzní 

pohyby, nespokojenost v práci, deprese, některé druhy sportů ale i rodinný výskyt 

a opakované porody.[?] 

2.2.2 Etiologie a patogeneze vertebrogenních syndromů 

Do 30 let probíhají v páteři jen minimální morfologické změny. Častou příčinou 

kompresí neurálních struktur jsou v tomto věku traumatické, infekční či nádorové 

procesy, výjimečně se vyskytne hernie nucleus pulposus. Tak vzniká první 

skupina vertebrogenních syndromů, jejichž příčinou jsou organická onemocnění 

specifické nedegenerativní povahy. Druhou skupinu tvoří vertebrogenní 

onemocnění s organickým postižením páteře nespecifické degenerativní povahy. 

Jde o spondylózy a diskopatie. Především výhřez nucleus pulposus je příčinou 

komprese kořene a jeho cévního zásobení v lumbosakrální oblasti. Při laterálních 

výhřezech dochází k monoradikulárnímu syndromu, zatímco při mediálním 

výhřezu disku či spondylózy vzniká pluriradikulární symptomatika až syndrom 

caudy equiny. Protruze či hernie disku může být příčinou i prostého lumbaga bez 

komprese kořenů. Třetí skupinou jsou funkční vertebrogenní poruchy. Jejich 

příčinou je porucha funkce v jednom či několika pohybových segmentech páteře. 

Kromě kloubních blokád může jít i o poranění kloubních pouzder, poškození 

ligament, odtržení šlachových úponů, rupturu svalových vláken a natržení 

svalových pochev. Svalstvo může bolet i z pouhého přetížení. Porucha funkce 

obvykle předchází strukturální změny a dlouhodobá či trvalá porucha funkce 

podmiňuje či urychluje vznik a rozvoj degenerativních změn. Poslední skupinou 

jsou vertebrogenní syndromy vzniklé mechanismem přenesené bolesti. Bolesti 

v LS oblasti mohou být vyvolány dysfunkcí pohybového ústrojí mimo oblast 
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páteře: nejčastěji jde o SI skloubení nebo kyčelní kloub. Do oblasti zad se mohou 

propagovat i bolesti vznikající postižením vnitřních orgánů: ledvin a 

urogenitálního traktu, tlustého střeva a konečníku, dělohy a vaječníků, 

abdominální aorty či ilických tepen. Tyto bolesti bývají nepřesně lokalizovány a 

mohou vyzařovat do příslušného segmentu dolní končetiny. Určení přesné 

etiologie vertebrogenních syndromů je tedy velmi obtížné. [16,4] 

2.2.3 Klinický obraz vertebrogenních syndromů v oblasti bederní páteře 

Bolestivé syndromy jsou časté především v oblasti bederní páteře. Bývají 

omezeny buď na oblast beder (lumbago ), nebo jsou provázeny kořenovým 

vyzařováním (radikulámí syndrom). Bolest může být i bez vyzařování, závislá na 

pohybu a námaze s reflexními svalovými spasmy paravertebrálních svalů a 

omezením pohybu. Objevují se klidové a noční bolesti (ukazující na záněty a 

tumory) a neurologické příznaky a to poruchy citlivosti a motorické poruchy na 

dolních končetinách nebo sfinkterech. Syndrom caudy Je urgentní 

neurochirurgická a spondylochirurgická příhoda, jinak komplikace zánětů, tumorů 

a metastáz urgentního charakteru. Klinickým obrazem mohou být i nejasné bolesti 

břicha ukazující na hnisavé záněty páteře a plotének, zejména u dětí, hematomy po 

úrazech. Je však nutné vyloučit interních a chirurgicko-gynekologické 

potíže. [1 , 13, 7] 

2.3 Kořenové syndromy 

Vznikají nejčastěji výhřezem disku, zúžením páteřního kanálu, změnou funkce a 

novotvary páteře. Tyto události mohou působit kořenové komprese. S výjimkou 

novotvarů nepředstavují výše uvedené patomorfologické změny absolutní indikaci 

k operaci. Většina kořenových syndromů se upravuje bez operace, následkem 

kompenzace, konzervativní léčbou využívající trakce, manipulace, reflexní terapie 

a L TV. Pokud tato léčba selže, přichází na řadu chirurgický zásah, po kterém je 

rehabilitace nutností. Typickým příznakem těchto syndromů je kořenová bolest, 

poté může i nemusí vznikat bolest v kříži. Velmi častá je i bolest v hýždí 

("ischias"). Potíže vznikají po neobratném pohybu, ranním vstávání, zvedání 

břemene nebo poznenáhlu. Pro úspěšnou léčbu je důležité zjistit, kdy dochází 
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k zhoršení a co působí úlevu, zda jde bolest až do prstů, jestli kašel, při stolici 

provokuje kořenový syndrom a zda jsou dysestezie a parézy. V typických 

případech bývá pozitivní tzv. Laségueova zkouška. Neurologickými příznaky jsou 

poruchy pohyblivosti s hypestezií.[l6] 

2.3.1 Kořenová bolest 

Bolest v pohybové soustavě vzniká následkem nociceptivního podráždění 

receptorů pro bolest. Komprese nervu však bolest nevyvolá (vznikají anestezie, 

parézy). Výhřez disku nepůsobí přímo na nervový kořen, musí nejprve zasáhnout 

durální vak a kořenové pochvy. Tyto struktury jsou bohatě zásobeny receptory pro 

bolest. Při každém pohybu trupu, končetin vzniká tření durálních pochev o výhřez, 

což je pociťováno jako bolest. Bolest vyzařuje v dermatomu, v němž se tyto 

receptory nacházejí a odpovídá přesně postiženému kořenu. Pojďme se nyní 

podívat na bolest i zjiného pohledu. Pro organismus je bolest signálem o 

poškození integrity. Pohyby, postoje spojené s dlouhodobou bolestí vedou 

k trvalým následkům, které lze napravit jen těžko. Bolest způsobí zvýšené napětí 

svalů kolem páteře a to opětovně zvyšuje bolest. Vše je provázeno nástupem 

psychického napětí, zvláště když je pak bolest trvalá. Stres působí změnu 

prožívání bolesti, což zvětší svalové napětí a bludný kruh pokračuje dál. Jak 

z něho ven? Podstata léčby pak spočívá v přerušení tohoto kruhu zásahem zvenčí, 

neboť těžko ho ovlivní samotný pacient.[l6,8] 

2.3.2 Kořenové syndromy na dolních končetinách 

Kořenový syndrom Ll, L2 se vyskytuje zřídka. Bolest a hypestézie vyzařují 

z bederní páteře na přední stranu stehna směrem k tříslu. Pozitivní je obrácená 

Laségueova zkouška. Dalším testem je vyšetření kremasterového reflexu. 

Kořenový syndrom L3 také není častý. Bolest a hypestézie vyzařuje od 

trochanterické krajiny k vnitřní ploše stehna nad mediálním kondylem femuru. Je 

postižena oblast femorálního nervu projevující se atrofií a oslabením m.quadriceps 

femoris, snížením až vymizením patelámího reflexu. Pozitivní je obrácená 

Laségueova zkouška. Kořenový syndrom L4 je častý, bolest vystřeluje po 

ventrální ploše stehna ke kolenu a může pokračovat po anteromediální ploše bérce 
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až po vnitřní kotník a výjimečně na mediální hranu palce. Hypestézie bývá na 

přední ploše stehna v dermatomu L4. Je snížen patelámí reflex, oslabeny jsou 

m.quadriceps femoris, flexory a adduktory kyčelního kloubu. Proto je obtížná 

chůze po schodech a obtížené zvedání z dřepu na postižené DK. Pozitivní je tzv. 

"obrácený Laségue". U kořenového syndromu L5 bolest a hypestézie vyzařuje po 

zevní ploše stehna a bérce dále po nártu k prvnímu až třetímu prstu. Žádný běžně 

vyšetřovaný reflex nebývá změněn. Nejčastěji oslabeny jsou m. extensor hallucis 

longus, m.extensor digitorum brevis a u těžkých případů m. tibialis anterior. 

Nemocný nemůže zvedat koleno a "stepuje", popřípadě při chůzi po patách na 

postižené straně nedostatečně zvedá chodidlo. Oslabena je i ZR v kyčli a 

nacházíme TrP v m.piriformis. Když jde bolest až k prstům, zjistíme patologickou 

bariéru při protažení meziprstní kožní řasy mezi palcem, 2. prstem a 2., 3. prstem. 

U kořenového syndromu S 1 jde bolest a hypestézie po posterolaterální ploše 

stehna, lýtka k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. 

prstu. Bývá snížen reflex Achillovy šlachy a oslabeny mm. fibulares, m. triceps 

surae a gluteální svalstvo. Dále zjišťujeme zvýšené odpory v meziprstní řase mezi 

3., 4. a 4., 5. prstem. Véieho test odhaií osiabené fiexory prstů. Při poruše 

propriocepce testujeme dle Véleho prahovou rychlost, při níže nemocný pozná 

pohyb v kloubu a porovnáme se zdravou stranou.[16] 

2.4 Lumbální spinální stenóza 

Lumbální spinální stenóza je definována jako nediskogenní komprese kaudy 

equiny způsobená spondylózními změnami, přičemž v některých případech se 

podílí i terén vrozeně úzkého páteřního kanálu. Jedná se tedy o zúžení páteřního 

nebo kořenového kanálu osteoligamentózního původu v bederním úseku páteře. 

Za lumbální stenózu se nepovažuje zúžení páteřního kanálu na podkladě akutního 

výhřezu meziobratlového disku. [25] 

2.4.1 Klasifikace 

Lumbální stenózu lze klasifikovat dle etiologie a anatomie. 
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Anatomická klasifikace lumbální stenózy: 

• centrální 

- anteroposteriorní 

- transverzální 

• laterální (zúžení tzv. kořenového kanálu) 

- stenóza laterálního recesu 

- stenóza kořenového kanálu 

- stenóza foramina 

Etiologická klasifikace: 

• kongenitální (vývojová) 

- idiopatická 

- achondroplastická 

• získaná 

- degenerativní, 

- spondylolistéza spondylolytická, degenerativní 

- iatrogenní- postlaminektomická, po fúzi, po chemonukleolýze 

- potraumatická 

- Pagetova choroba-metabolické onemocnění skeletu 

[3] 

2.4.2 Epidemiologie a patogeneze lumbální spinální stenózy 

Přesné údaje o incidenci nejsou známy. Bolesti v zádech jsou druhou nejčastější 

chorobou po nemocech z nachlazení. Určitý stupeň spondylózy a degenerativních 

změn je ve vyšším věku spíše pravidlem než výjimkou. Jedná se o častou chorobu 

vyššího věku, frekvence výskytu stoupá s věkem, typicky postihuje osoby starší 

50 let, převažují muži. Degenerativní spinální stenóza je nejčastější diagnóza v 

chirurgii bederní páteře u osob starších 65 let. Incidence onemocnění v Evropě je 

11,5/100 000 obyvatel/rok.[25] 

Za vývoj stenózy je odpovědná řada faktorů. Některé z nich se uplatňují již při 

vývoji páteřního kanálu a v kojeneckém věku. Příčinou vývojové stenózy je 

porucha růstu zadních elementů obratle. Již ve věku 1 roku má kanál na úrovni L3 
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a L4 90% svého konečného "průsvitu". Pokud páteřní kanál nedosáhne 

odpovídající velikosti do 4. roku, jde o vývojovou stenózu. Pro páteřní kanál je 

pak charakteristický tvar trojlístku. Vzácnou příčinou vývojové stenózy je 

achondroplazie. Získaná stenóza se vyvíjí v průběhu života. Tvorbu 

degenerativních změn v pohybovém segmentu urychluje přetěžování, rotační 

namáhání a samotné stárnutí. Meziobratlové ploténky ztrácí svůj objem a výšku, 

tím dochází ke změnám na intervertebrálních kloubech. Kloubní pouzdra se 

uvolňují a vzniká subluxační postavení, instabilita pohybového segmentu. 

Výsledkem jsou hypertrofické kostní změny kloubů, osteofyty zadní stěny 

obratlových těl, změny v anulus fibrosus a na ligamentech, které redukují velikost 

páteřního kanálu. Dále existují i konstituční příčiny degenerativních změn jako 

jsou difusní idiopatická spinální hyperostóza a osifikace zadního podélného vazu, 

které vedou ke spinální stenóze stejně jako onemocnění Pagetovou chorobou. U 

kongenitálního typu stenózy může redukovat parametry páteřního kanálu i výskyt 

degenerativní spondylolistézy a degenerativní skoliózy. Také biomechanika 

bederního páteře ovlivňuje prostornost kanálu. Při flexi se velikost kanálu 

zvětšuje, naopak zmenšení u extenze může být potencováno ligamenty, která při 

ztrátě elasticity vytváří obdobu bulgingu. Stereotyp chůze s flexí, extenzí a rotací 

bederní páteře může dekompenzovat přítomnou stenózu. Kořenové bolesti jsou 

projevem laterální spinální stenózy. Míšní kořen je komprimován v průběhu 

kořenového kanálu, nejčastěji je postižen kořenový kanál v segmentu L5/S 1. 

[15,25] 

2.4.3 Diagnostika lumbální spinální stenózy 

K podezření na tuto diagnózu nás může vést již anamnéza, zejména pokud pacient 

popisuje typické neurogenní klaudikace. Standardní neurologické vyšetření může 

odhalit permanentní neurologický deficit v distribuci jednoho či více kořenů. 

Cenné je vyšetření na umělém chodníku, které objektivizuje vzdálenost, kterou 

nemocný ujde do vzniku potíží. Při tomto vyšetření se mohou rovněž manifestovat 

reflexologické změny či parézy. Přínosné je i elektrofyziologické vyšetření, a to 

zejména elektromyografie (EMG). Nejčastěji (asi u 50 % nemocných) se nalézá 

oboustranná lumbosakrální radikulopatie (více kořenové postižení), u 20 % se 
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vyskytují známky monoradikulopatie. Názory na význam vyšetření 

somatosenzitivních a motorických evokovaných potenciálů nejsou dosud ustáleny. 

V literatuře jsem objevila i práce o využití pozátěžového elektrofyziologického 

vyšetření.[3] Princip vyšetření spočívá ve zjištění, zda bezprostředně po zátěži 

chůzí dochází k reverzibilním změnám elektrofyziologických parametrů, které by 

odrážely ischemický kondukční blok vláken kaudy equiny vznikající při chůzi. 

Přínosem tohoto vyšetření by mělo být zejména odlišení od polyneuropatie, u 

které v některých případech může být "klidový" elektrofyziologický nález 

obdobný jako u spinální stenózy. K definitivnímu potvrzení této diagnózy je 

nezbytné provést radiologické vyšetření. Vždy mají být jako první provedeny 

nativní RTG snímky bederní páteře, které přináší informace zejména o přítomnosti 

spondylartrózy, dorzálních osteofytů, spondylolistézy a skoliózy. Při podezření na 

instabilitu se doplňují funkční snímky bederní páteře ve flexi a extenzi. K 

přesnému posouzení situace v páteřním kanálu však nativní RTG nestačí. Velmi 

cenné je provedení nativního CT bederní páteře. Předností CT vyšetření je dobré 

zobrazení kostěných struktur, nevýhodou je zobrazení omezeného počtu etáží s 

možností "přehlédnutí" stenózy zvláště ve vyšších etážích, méně kvalitní 

zobrazení stenózy způsobené měkkými tkáněmi a obtížné odlišení jizevnaté tkáně 

od hernie. Standardně je používána kontrastní perimyelografie (PMG). Cenné je 

provedení perimyelografie ve flexi a extenzi ke zhodnocení dynamického aspektu 

spinální stenózy (při extenzi může dojít ke zvýraznění dorzálního posunu 

ploténky, k nařasení ligamentum flavum, zúžení foramin, a tím ke zvýraznění 

spinální stenózy). Následně se provádí CT vyšetření (myelo-CT), které umožňuje 

detekovat plochu durálního vaku. Velmi cenným vyšetřením je rovněž MR 

bederní páteře. Jeho výhodou je přesné zhodnocení měkkých tkání (vazivové 

změny, hernie, hypertrofie ligamentum flavum) a zobrazení celého rozsahu 

bederní páteře, a tedy větší citlivost v detekci více etážové lumbální stenózy. 

Nevýhodou je nedostatečné zobrazení kostěných struktur a omezené hodnocení 

dynamického aspektu spinální stenózy. Novou metodou je MRl myelografie, která 

nevyžaduje podání kontrastní látky. Velmi důležité je opatrné hodnocení 

zobrazovacích technik, protože i když je přítomna strukturální abnormita, nemusí 

to znamenat, že je odpovědná za bolest. Pacienti by měli mít rovněž provedeno 
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sonografické vyšetření tepenného systému DKK k vyloučení cévních klaudikací u 

ischemické choroby DKK.[3] 

Obr.č. 1 snímek MRl (T2) s nálezem spinální stenózy s vícečetnými 

protruzemi disků 

2.4.3.1 Klinický obraz lumbální spinální stenózy 

Lumbální spinální stenóza se může manifestovat radikulárním syndromem, 

syndromem kaudy equiny, neurogenními klaudikacemi, ale může být i klinicky 

němá. Nebyla nalezena jasná asociace mezi stupněm zúžení páteřního kanálu a 

klinickými potížemi. Prevalence subklinické stenózy se zvyšuje s věkem 

Neurogenní klaudikace jsou pro tuto spinální stenózu typické a vyznačují se tím, 

že po určité době stání či chůze ve vzpřímené poloze vznikají bolesti, parestézie a 

následně i slabost v dolních končetinách, která může vést až k pádům. Stav je 

zhoršován záklonem, naopak předklon, leh a sed pacientům přináší úlevu a 

postupné vymizení potíží do několika minut. Větší potíže způsobuje nemocným 

chůze z kopce (při které dojde k retroflexi a dalšímu zúžení páteřního kanálu) než 

chůze do kopce. Jízda na kole nečiní potíže. Někteří nemocní zaujímají typický 

úlevový postoj v předklonu se semiflexí v kolenou. Patofyziologickým základem 

neurogenních klaudikací je intermitentní hypoxie vláken kaudy equiny, která je 
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způsobená poruchou venózní drenáže. Bolesti v zádech u lumbální stenózy bývají 

lehčího stupně, těžké bolesti ukazují na možnost přítomnosti instability 

lumbálních segmentů. Sfinkterové potíže se vyskytují zřídka, ale někteří muži 

mohou mít problémy s močením ve stoje. Neurologický nález na končetinách v 

klidu bývá variabilní: může být zcela normální, mohou být přítomny 

reflexologické změny, asi třetina nemocných má parézy. Napínací manévry bývají 

negativní, jejich pozitivita spolu s klidovými bolestmi ukazuje na hernii disku. 

Výrazně bývá omezena extenze bederní páteře, flexe zůstává volná.[3] 

2.4.3.2 Zobrazovací metody 

Zobrazovací metody v rámci diagnostiky stenózy bederní páteře byly již uvedeny 

v příslušné kapitole, proto se nyní zaměřím stručně na fyzikální princip těchto 

metod. Výchozím orientačním vyšetření u všech onemocnění páteře je RTG 

(rentgenové vyšetření). RTG záření vzniká v rentgenkách při brzdění elektronů. 

Při průchodu látkami dochází k jeho pohlcování v závislosti na protonovém čísle a 

tloušťce látky. Nevýhodou RTG je, že ve větších dávkách působí na organismus 

negativně a dále to, že nezobrazí měkké tkáně. Proto je třeba využít i metody jiné. 

CT (počítačová tomografie) je založena na záznamu úzkého, pohybujícího se 

rentgenového paprsku. Zobrazuje páteř po vrstvách v příčných řezech a výsledné 

obrazy zpracovává počítač. Další možností je MRl (magnetická rezonance) 

využívá fyzikálního jevu, kdy atomová jádra absorbují radiofrekvenční energii a 

orientují se v magnetickém poli po určitou dobu do určitého směru. V této době je 

možné změnu polohy atomových jader zaznamenat. Hlavním aktérem změn jsou 

vodíková jádra v molekulách vody, absorpční energie je zaznamenána počítačem. 

Výsledný obraz je výraznější a "čitelnější" než u metody CT. Nevýhodou MRl je 

dlouhá doba (1 hod) snímání, na rozdíl od CT, kde stačí jen několik minut. MRl 

zobrazuje páteř ve všech rovinách a nepředstavuje radiační zátěž.[20] 

2.4.3.3 Diferenciální diagnostik,a 

Diferenciální diagnostika neurogenních klaudikací zahrnuje více příčin. 

Klaudikace mohou být cévního původu při ischemické chorobě DKK, při artróze 

kolen nebo kyčlí, klaudikace sedacího nervu způsobené insuficiencí arteria 
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glutealis inferior. Dále může jít o přenesené bolesti z lumbální krajiny 

(pseudoradikulární bolest). Někteří pacienti s kořenovými bolestmi při výhřezu 

disku pociťují zhoršení potíží při stání nebo chůzi, ale mají bolesti i v klidu. 

Výhřez disku se vyskytuje častěji u osob mladších 55 let, neurogenní klaudikace 

jsou nejčastější po 60. roce věku. Klaudikační bolesti mohou být někdy příznakem 

psychogenním. Vzácně může jít o klaudikace venózní po trombóze, klaudikace u 

myxedému či při hluboké arteriovenózní píštěli. Neurogenní a vaskulární 

klaudikace se mohou vzhledem k věku pacienta vyskytovat současně, stejně je 

tomu u kombinace s artrózou kolen a kyčlí. Omezení kapacity chůze může mít 

řadu příčin (dušnost, cévní klaudikace, kloubní bolesti ... ) a je třeba pečlivé 

analýzy, aby nedošlo k chybné interpretaci zjištěných dat. Periferní vaskulární 

onemocnění se také projevuje při chůzi, ale zpravidla křečemi a tuhnutím 

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

tomu opačně. S neurogenními klaudikacemi může být zaměněna periferní 

neuropatie. Pálivá bolest a hypersenzitivita začíná v nohou a šíří se proximálně. 

Bolest bývá horší v noci a nemá vztah k fyzické aktivitě. V úvahu musíme vzít i 

léze peroneálního nervu, femorální neuropatie, poškození n.saphenus, popřípadě 

léze n.obturatorius. [2,3, 25] 

2.4.4 Léčba a prognóza lumbální spinální stenózy 

Toto onemocnění má spíše stacionární průběh. Průběh se liší pacient od pacienta, 

u některých může postupně docházet k samovolnému lepšení, u některých je 

choroba neměnná, bez vývoje, u některých ale může docházet ke zhoršování, které 

může vést k závažným poruchám chůze a ztrátě samostatnosti. Léčba lehčích 

forem je konzervativní- neoperační- spočívající v šetrném cvičení, nošení ortéz 

(různé bederní pásy), při bolesti podávání analgetik, nesteroidních antiflogistik, 

myorelaxancií a obstřiků. Ukazuje se však, že epidurální aplikace steroidů nemá 

být používána vůbec. Hlavními důvody jsou neprokázaný efekt léčby, riziko 

neurotoxicky, riziko zavlečení infekce a nesprávná lokalizace aplikace obstřiku. 

Pokud je postižení těžké a horšící se, je léčebnou metodou operace. Ta spočívá 

v rozsáhlejším rozšíření a uvolnění páteřního kanálu (posterolaterální dekomprese) 

někdy s nutností dalšího zpevnění kovovými šrouby a dlahami. Je třeba, aby 

22 



dekomprese byla dostatečná, ale na druhé straně je nebezpečí zvýšení instability, 

zejména v případě degenerativní spondylolistézy. Vzhledem k tomu, že jde o 

rozsáhlejší náročnější operace často u starších osob s mnoha dalšími riziky 

(onemocnění srdce, cukrovka a podobně), je nezbytná správná indikace k operaci 

a její načasování. Při dodržení těchto podmínek se dosahuje až u 85 % osob 

zlepšení, 12 % se nezlepší a 3 % se zhorší. Přesné indikace chirurgické léčby však 

nejsou dosud zcela ustáleny. Prediktorem dobrého výsledku jsou jasné známky 

stenózy dle perimyelografie, žádné předchozí chirurgické intervence, nepřítomnost 

diabetu, artrózy kyčlí a absence předoperačních fraktur bederní páteře. U postižení 

středního stupně není dosud jednoznačná shoda v tom, zda zvolit konzervativní 

postup či postup operační. [3, 7] 

2.5 Léčba lumbální spinální stenózy z pohledu fyzioterapeuta 

Léčba je dělena dle stádia nemoci. V akutní fázi je léčba postavena na podkladě 

řetězců funkčních poruch. Využíváme neinvazivních měkkých technik jako 

protažení interdigitální řasy, rozpohybování metatarzů vůči sobě, uvolnění 

subperiostální tkáně u bolestivých bodů na okostici a protažení jizvy. Příznivě 

někdy působí aplikace lokálního nebo celkového tepla. Vše s ohledem na i 

individuální toleranci tepla pacientem. Často jsou podávány i analgetika, která 

však sama k utišení bolestí nestačí. Ve fázi subchronické usilujeme o obnovu 

normální funkce. Zaměřujeme se na obnovu kloubní funkce a na uvolnění 

omezené hybnosti fascií zad. Úprava zmenšené posunlivosti měkkých tkání je 

v chronickém stadiu stěžejní. Odstraňujeme svalové spazmy, posilujeme oslabené 

svaly a upravujeme chybné pohybové stereotypy, přičemž se stále vyhýbáme 

bolestivým pohybům a polohám. Učíme pacienta správnému provádění aktivit 

všedních denních činností. Cítí-li se pacient v chůzi jistý a bez bolesti, postupně 

prodlužujeme krátké procházky v delší úseky. Někdy se může stát, že i po 

prodělané terapii pacient stále udává bolest. Pak je vhodné indikovat reflexní 

terapii. Vyhledáváme hyperalgetické zóny, zvláště na periférii, jakými jsou 

interdigitální řasy, a diagnostikujeme aktivní jizvy. Šlachové úpony a svalový 

hypertonus optimalizujeme s využitím metody PIR, hyperalgetické zóny 

protažením kůže nebo hlazením. Velkou pozornost klademe péči o jizvu. Jizvy 
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které jsou povrchové, mohou reagovat na pouhé protažení kůže, a ty co jsou 

hlubší, reagují na protažení v řase. V chronické fázi může dojít ke komplikacím 

v oblasti dolních končetin. Popisovány jsou křeče, jejichž příčinou může být 

blokáda hlavičky fibuly nebo tarzálních kůstek a dále koxalgie bez koxartrózy 

vyskytující se u kořenového syndromu L4. Pokud nebyl odstraněn spasmus 

m.piriformis, může přetrvávat bolest v hýždí (tzv."ischias"), bolestivý je pak i 

tuber ossis ischii. Bolestivé pánevní dno je často spojováno s krátkými adduktory 

kyčelního kloubu. Při poruše vazomotorické funkce využíváme metod fyzikální 

terapie. V terapii volíme komplexní fyzioterapeutické přístupy (proprioceptivní 

nervosvalová facilitace, spirální dynamika, Vojtova metoda, Briigger koncept .. . ). 

Selže-li konzervativní léčba přichází na řadu operace, po níž nastupuje pooperační 

rehabilitační léčba. [1 6,22] 

2.5.1 Fyzikální terapie 

Fyzikální léčba zahrnuje široké využití fyzikálních podnětů k ovlivnění reflexních 

změn vzniklé při stenóze bederní páteře. Proto uvádím jen nejpoužívanější 

procedury. Hydroterapie- vířivá lázeň pro ovlivnění svalových atrofií, periferních 

paréz, trofických změn na končetinách. Jde o částečnou lázeň pro dolní končetiny, 

voda je izotermická nebo lehce hypertermická (36-38°C), 20 minut, denně. 

Termoterapie - využití parafinu pro lokální aplikaci tepla. Je popisován účinek 

spasmolytický, resorpční (mobilizace edémů), změkčení vaziva (uvolnění 

ligament, fascií a jiných vazivových struktur) a analgetický účinek. Z hlediska 

elektroterapie lze zvolit diadynamické proudy, které jsou speciálním druhem 

galvanofaradických proudů. Jejich účinek závisí na kvalitě, intenzitě proudu a na 

prahu dráždivosti pacienta. Přístup k terapii je individuální, aplikace 3-5 min, 

denně, pro ovlivnění svalových spazmů, hyperalgických kožních zón a svalové 

atrofie. Lze indikovat i magnetoterapie, která je vhodná po neurochirurgických 

výkonech na bederní páteři. Má účinek analgetický, redukční (otok) a urychluje 

hojení. Lze zvolit statické pole po 30-45 minut, celkem 10 - 20x. [5,21 ,22] 

24 



2.5.2 Lázeňská léčba 

Lázeňská léčba je komplexní léčba využívající přírodních zdrojů 

v kombinaci s fyzikálními podněty, reflexní léčbou a pohybové aktivity. 

Lázně jsou vhodné pro chronicky nemocné a pro pacienty po chirurgických 

zákrocích. Lázně indikuje lékař (neurolog nebo rehabilitační) a jsou buď 

plně hrazena pacientem, nebo pojišťovnou, nebo jde o příspěvkovou péči. 

Pro kořenové syndromy vertebrogenního původu jsou vhodné lázně: 

Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Karviná, Mšené, Teplice, Třeboň, 

Velichovky, Vráž, Bílina, Kundratice či Mariánské Lázně. Pro pacienty po 

operaci meziobratlové plotýnky a stenózy bederního kanálu JSOU 

doporučovány lázně: Bělohrad, Bohdaneč, Dubí, Libverda a další. 

Kontraindikací je nesamostatnost pacienta a nezcela zhojená operační 

rána.[22] 
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3. Speciální část 

3.1. Metodika práce 

Tato kazuistika vznikala během měsíční praxe v termínu od 7.1.2008 do 4.2.2008 

na rehabilitační klinice Malvazinky (RKM) v Praze. Zde jsem samostatně pracovala 

s pacientem. Ten byl před nástupem na mou praxi vyšetřen a léčen pro lumbální 

spinální stenózu. Pro tuto diagnosu byl následně indikován k operaci. Krátce po 

operaci pacient podstoupil rehabilitační léčbu pod mým vedením v počtu 12 

terapií. Při psaní této práce jsem využila možnost konzultace s fyzioterapeuty na 

RKM a s vedoucí mé práce na FTVS. Po seznámení s pacientem a vstupním 

kineziologickém rozboru jsem si prostudovala literaturu týkající se dané 

problematiky. Čerpala jsem z domácí i zahraniční literatury. Ze závěru vyšetření 

jsem stanovila návrh terapie. Pacient umístěný na lůžkové části kliniky za mnou 

docházel na cvičebnu, kde jsem s ním pracovala. Při každé cvičební jednotce o 

délce 45 - 60 minut jsem provedla krátké kontrolní vyšetření, stanovila jsem návrh 

terapie pro danou terapeutickou jednotku, vysvětlila jsem pacientovi terapeutické 

postupy a cíle a provedla jsem vlastní terapii. Pacient při každé návštěvě byl 

instruován k autoterapii, jejíž správné provedení jsem při každé návštěvě 

zkontrolovala. Na cvičebně jsem měla k dispozici lehátko, řadu pomůcek a 

přístrojů (standardní vyšetřovací pomůcky, therabandy, overbally, míčky, gumové 

kroužky, kalciové masti pro ošetření jizev, stimulační ježky, kartáče a pomůcky 

pro senzomotoriku). Během terapie jsem se snažila využít všech mě dosud 

známých a osvojených fyzioterapeutických technik a metod za účelem naplnění 

předem stanovených cílů terapie. Uvádím fyzikální terapii, tlakovou masáž jizvy, 

míčkování, MT, masáž zad a šíje, reflexologie plosky nohy, reflexní masáž, 

mobilizace, analytické posilování svalů dle Jandy, PIR dle Lewita a PNF dle 

Kabata. Během práce s pacientem nenastaly žádné komplikace. Pacient byl 

informován o všech fyzioterapeutických postupech, které byly použity, souhlasil s 

využitím anamnestických údajů z vyšetření, průběhu a výsledku terapie pro tuto 

práci. Pacient podepsal informovaný souhlas. 
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3.2. Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: Ing. CSc. P.B., muž 

Rok narození: 1931 

Základní diagnóza: Stav po laminektomii L4, L5, dekompresi L5 

bilaterálně pro absolutní stenózu L4/5, MSll 

Další diagnózy:Stav po implantaci kardiostimulátoru pro sick smus 

syndrom, toho času stav kompenzován 

Arteriální hypertenze 

Chronická žilní insuficience 

Benigní hyperplasie prostaty 

Gonarthrosis II-III stupně bilaterálně 

Stav po ruptuře Achillovy šlachy vlevo, ruptuře 

m.quadriceps femoris vpravo, operaci katarakty bilaterálně 

Rodinná anamnéza:- vzhledem k nynějšímu onemocnění nevýznamná 

• matka zemřela v 81 letech pro srdeční nedostatečnost 

• otec měl potíže se štítnou žlázou, žaludeční vředy a zemřel v 77 letech 

pro rakovinu plic, neboť byl silný kuřák 

• sestra 69 let - zdravá 

• dva syni 43 let, 46 let- oba zdraví 

Osobní anamnéza: 

• onemocnění: 

prodělal běžná dětská onemocnění, dvakrát spálu, žloutenku, od 19 let udává 

cévní potíže na dolních končetinách (dále DKK) - varixy, chronická žilní 

insuficience DKK, od mládí trpí srdeční arytmií, dnes má implantovaný 

kardiostimulátor (dále KS), jinak angíny, chřipky, ale nejsou časté, přibližně 

jednou za dva roky, zhoršující se artróza kolenních kloubů 
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• úrazy: 

v dětství zlomenina radia vlevo, zhojeno bez následků, v 50 letech pád ze 

stromu z výšky 3m na záda - odvezen do nemocnice ve Vlašimi, rentgen 

(dále RTG) negativní, bez nálezu, bolest zad odezněla, 

1995 při nesení těžkého břemene došlo k ruptuře Achillovy šlachy vlevo, 

2007 únor pád na schodech v metru s následkem ruptury m.quadriceps 

femoris vpravo, pacient neví, která část svalu byla přetržena, jizva je 

lokalizovaná mediolaterálně přes kolenní kloub 

• operace: 

1953 operace varixů 

1995 v Motole operace ruptury Achillovy šlachy vlevo 

2004 sledován v Ústřední vojenské nemocnici (dále ÚVN) pro ischemickou 

chorobu srdeční (dále ICHS), srdeční arytmii, zhoršená elektrokardiografie 

(dále EKG), Holter, vložen kardiostimulátor, nyní bez obtíží, občas se 

zadýchá při chůzi do schodů 

2007 v nemocnici v Krči operace ruptury m. quadriceps femoris vpravo 

• alergická: negativní 

• farmakologická: 

dlouhodobě: Glyvenol (1-0-1, venofarmacum), Betaloc (lOOmg, ~-0-0, 

antihypertenzivum), Cordarone (~-0-0, antiarytmicum) 

nemocniční medikace: Godasal (100mg, 1-0-0, analgetikum), Aescin (2-2-

2, venofarmacum), dle potřeby hypnogen, hypnoticum 

• urologická anamnéza: močení a stolice v pořádku 

• sportovní: mládí se věnoval aktivně veslování, další sporty rekreačně -

plavání, volejbal, mezi další jeho zájmy patří četba, chalupa a zahrada, 

vnoučata, celoživotní studia a psaní knih 
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• abúzus látek: ve 45 letech problémy v zaměstnání - začíná kouřit 20 

cigaret za den, po třech letech kouření zanechává, alkohol 2 (i více) 

sklenky vína denně 

Pracovní anamnéza: 

• dlouhá studia v mládí, stal se stavebním inženýrem, celoživotně procoval 

jako statik 

• pracovní poloha: většinu pracovní doby strávil v kanceláři, sed na židli 

s opěrkou pro paže, období s nedostatkem pohybu se střídalo s pohybem 

v rozličném terénu, kde probíhala měření, po dobu i půl roku 

• nyní ve starobním důchodu, práce na zahradě a na chatě 

Sociální anamnéza: 

žije s manželkou v panelákovém bytě v Praze, neboť bydlí v 5. patře užívá 

výtahu a dále se pohybuje po rovných chodbách, obtíže s chůzí a stabilitou 

má v zimním období na náledí, pohyb je doprovázen strachem z pádu, je 

soběstačný - před operací ještě jezdil autem 

Nynější onemocnění: 

bolest zad poprvé popisuje po 50. roku života (1981) při práci na zahradě, při 

nošení těžkých břemen, udává tupou bolest bederní páteře (dále Lp) bez 

vyzařování do DKK, od té doby se občas bolest zad opět objevila, obvykle 

odezněla sama, nebo po aktivním cvičení, pokud tomu tak nebylo, navštívil 

lékaře, který mu udělal obstřik Lp, RTG vyšetření bez nálezu na páteři. 

Po operaci m.quadriceps femoris dx. (únor 2007) byl odeslán do lázní 

Libverda, již v tuto dobu pociťoval ztrátu fyzické kondice, která se 

projevovala zhoršením chůze a slabostí pravé dolní končetiny (dále PDK), 

od listopadu 2007 pozoroval rozvíjející se slabost DKK a pocit "cizích 

nohou", 18.11.2007 na procházce při chůzi po rovině šlápl do hluboké díry a 

upadnul, přesný popis pádu nedokáže popsat, vstal a došel do lázeňské 
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ubytovny, kde pokračoval v procedurách, byl ještě schopen samostatné 

chůze bez francouzských holí (dále FH), během tří dnů došlo k výraznému 

zhoršení chůze. 

21.11.2007 pro progredující slabost DKK odeslán do nemocnice v Liberci na 

neurologii, při neurologickém vyšetření dominuje bolest Lp a radikulární 

symptomatika L5 vlevo, o dva dny později vyšetřen na traumatologii 

v Liberci pro stejné obtíže, kde byla provedena počítačová tomografie (dále 

CT), vyšetření od Th1: sekundární stenóza kanálu páteře s maximem L4/5, 

pokročilá artróza malých kloubů, produktivní změny prominují do páteřního 

kanálu, osteochondróza L4/5, disk prominuje dorzálně o 3-4 mm, 

spondylolistéza L4 o 5 mm, bulging (vyklenutí do stran) disku L5/S1, vadné 

držení s kyfotizací Th-L přechodu, bez traumatických změn 

Další vyšetření: 

23.U.-7.12.2007 hospitalizován v nemocnici v Krči na neurologickém 

oddělení pro rozvoj lehčí paraparézy DKK s maximem akrálně a kořenovou 

lézi L5 a S 1 bilaterálně, pro kardiostimulátor nemohla být provedena 

nukleární magnetická rezonance (dále MRl). 23.11.2007 podstoupil 

elektromyografii (dále EMG), odhalena polyneuropatická léze středního 

stupně, dále proběhly 3 pokusy o perimyelografii (dále PMG), pro vyšetření 

se nepodařilo vpravit kontrastní látku do páteřního kanálu, proto odeslán do 

nemocnice na Homolce. 11.12.2007 v nemocnici na Homolce provedeno 

CT, RDG, EMG, somatosenzitivní evokované potenciály (dále SEP) DKK a 

další vyšetření jako RDG srdce, rozbory krve, biochemie ... 

Konkrétní nálezy: 

RDG srdce a plic: Plicní parenchym bez čerstvých infiltračních změn, plicní 

kresba parahilózně zmnožená, retikulárního charakteru. Oba hily jsou 

výraznější. Srdce je lehce doleva širší. KS je implantován zprava se síňovou 

a komorovou elektrodou. Pravá bránice je segmentovaná, ve středním úseku 

výše uložená. Srdce nezvětšeno, hily bez městnání. Pokročilá spondylóza 

hrudní (dále Th) páteře. 
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RDG, CT Lp: V segmentu L3-4 ventrální listhéza L4, zadní dolní hrana L3 

tlačí na durální vak. Těžká produktivní spondyloarthróza Lp stenozuje více 

neuroforamen vlevo. V segmentu L4-5 opět listhéza L4 proti LS s tlakem 

horní hrany LS . Suspekce na nevelkou protruzi disku s propagací doleva. 

Kombinace degenerativních změn Lp s tlakem na durální vak laterolaterálně . 

RDG Lp: Volnou lumbální punkcí se podařilo odebrat asi 3ml chabě 

vytékajícího čirého moku. V úrovni L3-4 menší rozsah tlakových změn na 

přední kontuře durálního vaku, výraznější v úseku L4-5, kde dominují 

degenerativní změny s posuny obratlových těl. Komprese kořenových 

pochev LS oboustranně s jejich mediálním přitlačením, menší rozsah 

tlakových změn na kořenové pochvě L4 sin. Těžké degenerativní změny 

v průběhu Th-L páteře s přemosťujícím typem osteofytů. 

EMG, SEP na DKK: vcelku lehká forma demyelinizační polyneuropatie 

(neodpovídá tíži paraparezy), nikde nejsou přítomny akutní denervační 

změny, známky chronických změn ve svalech L5 a S 1 - mohou být 

neuropatické nebo kořenové 

V následujících dnech byla provedena předoperační vyšetření, operace 

proběhla 20.12.2007 bez komplikací, pooperační období také bez obtíží, 

27.12.2007 nastupuje RHB na rehabilitační klinice Malvazinky 

Předchozí rehabilitace: 

Po ruptuře Achillovy šlachy podstoupil šesti měsíční rehabilitaci 

v Kladrubech, udává vodoléčbu- koupele DKK, cvičení v bazénu, laser pro 

urychlení hojení jizvy a léčebnou tělesnou výchovu (dále LTV) pod 

dohledem fyzioterapeuta. Po ruptuře m.quadriceps femoris dx. půlroční 

rehabilitace v Medicentru Chodov, Praha, LTV s fyzioterapeutem, 

vodoléčba .. . , následují lázně Libverda. 

Operace: 

20.12.2007 Operace 

diagnóza: Absolutní stenóza L4/5 s parézou LS bilaterálně 
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operační výkon: Laminektomie L4 a L5, dekomprese kořenů L5 bilaterálně 

popis operace: v klidné celkové anestesii v poloze nemocného na břiše 

provedena skeletizace v rozsahu L4-Sl, pak postupně laminektomie L4 a L5, 

byla nalezena masivní stenóza durálního vaku i odstupujících kořenů 

oboustranně. Uvolněny kořeny L4 a L5 oboustranně a po hemostáze 

rekonstrukce rány s ponecháním redonova drenu. Výkon klidný, bez 

komlikací. 

22.12.2007 překlad z JIP na neurologické oddělení, pacient nemá velké 

bolesti, paraparéza se mírně lepší, močení v normě, stehy vstřebatelné, rána 

klidná, kultivace z drenu negativní. 

Indikace k rehabilitaci (dále RHB): 

Doporučená RHB dle operatéra- pacient smí i krátce sedět (30min) 

Indikace RHB dle lék~ře na Rehabilitační klinice Malvazinky (dále RKM) 

Kineziologický rozbor, LTV- svalový korzet, měkké techniky (dále MT) 

krční páteře (dále Cp ), Th, Lp, korekce svalových dysbalancí, posílení 

břišního svalstva včetně hlubokého stabilizačního systému, nácvik chůze o 

FH, laser na jizvu lOx, LTV v bazénu denně 

Diferenciální diagnostika: 

Dle odebraných anamnestických dat se můžeme pokusit o vyřčení několika 

hypotéz z hlediska diferenciální diagnostiky a odhadnout, co můžeme během 

RHB očekávat. 

Spinální stenózou Je označováno zúžení páteřního kanálu. Nejvíce se 

manifestuje u Cp, Lp. Lumbální stenóza může vést k neurogenním 

klaudikacím, radikulopatii nebo chronickému syndromu kaudy equiny. Mezi 

neurogenní klaudikace řadíme bolest Lp, bolest s parestezií DKK, následná 

slabost DKK po delší chůzi, stoji a pacient je nucen změnit dosavadní 

polohu. 

32 



Spondylolistéza je posun obratlových těl vůči sobě. Klinicky se projevuje 

bolestí Lp a spasmem paravertebrálních svalů a hamstringů. To může vést 

k omezení flexe trupu a následně ke změně polohy pánve pro kompenzaci 

posunu těžiště těla vpřed. Důsledkem může být porušení stereotypu chůze, 

která je o široké bazi. 

Hypotrofické svalové skupiny s oslabenou svalovou silou, poruchou aktivní 

hybnosti, snížením nebo vymizením reflexů a poruchou čití v určitém 

dermatomu vytváří obraz postižení určitého míšního kořene. Paretické 

příznaky se vyskytují hlavně u komprese míšních kořenů Lp, jsou zřetelné 

při chůzi a stoji. Oslabeny mm.glutaei jako u léze Sl, zároveň může být 

pozitivní Véleho test a oslaben reflex Achillovy šlachy. Necitlivost na zevní 

straně bérce- ponožkovitý typ hypestezie- se vyskytuje u léze L5, zároveň 

dochází k oslabení m.extensor hallucis longus. 

Zdrojem bolestí na DKK může být onemocnění páteře, neuropatie, léze 

neurovaskulárních struktur v oblasti lumbosakrálního plexu a kloubních 

struktur, které mohou vytvářet příznaky podobné kořenovým syndromům. 

Snížené rozsahy pohybů mohou být dány afekcemi z kloubů nebo svalovými 

dysbalancemi. 

Pohyblivost DKK, chůze a funkčnost svalstva DDK může být zapříčiněna 

gonartrózou, stp. ruptuře P m.quadriceps femoris, stenózou a kořenovou lézí, 

která byla u pac. nejvýraznější. Po přetrvávajících následcích četných úrazů 

z minulosti je svalová síla DKK snížena. 

Nestabilita a nejistota chůze, stoje může být přisouzena snížené propriocepci 

z drobných kloubů nohy, poruše hlubokého, povrchového čití nebo malé 

mozkové dysfunkci. Dále můžeme vzít v úvahu, že při algickém kořenovém 

syndromu se mohou objevit potíže v DKK, při bolestech v páteři mohou nastat 

parestézie nebo slabost v DKK a poruchy chůze. Nemožnost postavit se na 

patu, snížení klenby nožní a dorzální flexe a everze nohy mohou váznout při 

periferní paréze n.peroneus (L4-S2), chůze po špičce může váznout při lézy 

n. tibialis (L4-S3). Nestejné zatížení DKK může být zapříčiněno poruchou 

aference z plosek nebo blokádou atlanto-occipitálního (dále AO) skloubení. 
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3.3 V stup ní kineziologický rozbor: 7.1.2007 

Status praesens: 

Pacient je 18. den po operaci, je orientovaný osobou, v čase, prostorem, 

soběstačný, spolupracující, kladně naladěný 

Hodnoty při příjmu TK 115/ 60, t 36,5°C, DF 12/min tep 66/min, výška 

182cm, váha 98kg, BMI 29,6 

Subjektivně uvádí bolest operační rány, Lp, ohodnoceno v bodové škále 1-

10 na stupeň 7, stěžuje si na nestabilitu při chůzi a necitlivost plosek 

bilaterálně 

Vyšetření stoje - statické 

Hodnocení postavy zezadu [Obr.3] 

DKK - Stoj o široké bazi, s velkou nestabilitou, nejistotou a strachem 

z pádu, s titubacemi, stoj je možný pouze s přidržením, bez FH se udrží 

pouze na několik vteřin, levá dolní končetina (dále LDK) je držena ve větší 

zevní rotaci (dále ZR), větší zatížení laterální plochy chodidel, váha těla 

spočívá na patách, levá (dále L) Achillova šlacha se zhojenou klidnou 

jizvou, asymetrická lýtka - pravé (dále P) lýtko tenčí, L podkolenní rýha 

níže, asymetrická kontura vnitřní strany stehen - P stehno tenčí, P 

subgluteální rýha tažena více vzhůru, asymetrická kontura hýžďových svalů, 

P m.glutaeus maximus menší 

Pánev- spina iliaca posterior superior (dále SIPS) vpravo je výše vůči levé 

spině, pravý hřeben kosti pánevní je výše vůči levému hřebeni pánevní kosti, 

usuzujeme na zešikmení pánve doleva dolů 

Trup a horní končetiny (dále HKK) - asymetrie thorakobrachiálních 

trojúhelníků - pravá taile je větší, levá je podlouhlejší, tenčí, mírná rotace 

trupu vlevo, mírná prominence paravertebrálních valů v oblasti Th-L páteře 

bilaterálně, podél Lp mírně vlevo je patrná 1 O cm jizva po prodělané operaci, 

pravý dolní úhel lopatky je položen výše oproti levému, mediální okraje 

lopatek jdou paralelně s páteří, pravé rameno je výše vůči levému, držení 
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ramen je v elevaci, pravá horní končetina (dále PHK) je držena více ve 

vnitřní rotaci (dále VR) 

Hlava a krk- zvýšené napětí m.trapezius bilaterálně, mírný úklon hlavy 

vlevo 

Hodnocení postavy z boku 

DKK- flexe (dále F) prstců a palce bilaterálně, váha těla držena na patách, 

sledujeme titubace ve směru předozadním, podélná a příčná klenba je 

propadlá, kolenní klouby drženy v extenzi (dále E) 

Pánev - Poloha pánve v mírné anteverzi 

Trup a H.KK - Protrakce ramen, vpravo více, loketní klouby v semiflexi a 

mírné pronaci, znatelně prominuje břišní stěna- usuzujeme na hypofunkční, 

ochablé břišní svaly, trup v anteflexi, Lp lordóza vyhlazená, Th kyfóza 

výraznější 

Hlava a krk ~ výrazný C-Th přechod, předsun hlavy, prohloubená lordóza 

Cp 

Hodnocení postavy zepředu [Obr.2] 

DKK - větší zatížení laterální plochy chodidel a pat bilaterálně, váha těla 

spočívá více na PDK, asymetrie lýtek- P lýtko tenčí, asymetrie patel, jsou 

taženy mediálně, P kolenní kloub uložen yýše, asymetrie vnitřních kontur 

stehen, lehká hypotrofie m.quadriceps femoris bilaterálně; zřetelnější vpravo 

Pánev - spina iliaca anterior superior (dále SIAS) vpravo výše, vůči levé 

"" spině, potvrzuje se zde zešikmerit~ doleva dolů 

Trup a H.KK -lateroflekční držení trupumírně vlevo, pupek je tažen vlevo, 
"---. / 

břišní stěna prominuje ve všech částech - hypo~-a-hYQo~tivi!_~_}#išníh6. 
svalstva, inspirační postavení hrudníku, levá prsní bradavka je níže, vlevo je 

viditelná 2cm jizva pro KS, pravá clavicula tažena výše, pravé rameno je 

výše vůči levému 

Hlava a krk - zvýšený tonus m.sternocleidomastoideus (dále m.STCM) 

bilaterálně, symetrie obličeje, úklon hlavy vlevo 
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Vyšetření olovnicí 

Zezadu - Olovnice spuštěná od protuberantia occipitalis externa dopadá 

kPDK 

Z boku- Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází před ramenním, 

kyčelním i kolenním kloubem a spadá výrazně před hlezenní kloub, do 

oblasti metatarzů 

Zepředu - Olovnice spuštěná od fossa jugularis probíhá mimo pupek, více 

vpravo a dopadá k PDK 

Vyšetření stoje - dynamické 

Distance na páteři -příloha- tabulka č. l 

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

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

úklon hlavy vlevo v menším rozsahu, rotace mírně váznou, více vlevo, pro 

znatelné napětí šíjových svalů 

Hrudní páteř - Orientační vyšetření trupu proběhlo v sedě na lůžku, pro 

větší pocit jistoty pacient držel berle před sebou zapřené o stěnu, omezený 

rozvoj Th byl zjištěn při anteflexi, výrazně při retroflexi, lateroflexe je 

symetrická, v omezeném rozsahu 

Bederní páteř - omezení anteflexe Lp 

Rhombergův stoj 

I. stoj na šířku pánve se zrakovou kontrolou, mírné titubace ventro-dorzálně, 

nevidíme hru prstců, aktivita m.quadriceps femoris 

II. stoj o úzké bazi se zrakovou kontrolou, výraznější titubace ventro

dorzálně, větší pocit strachu z přepadu dopředu 

III. stoj o úzké bazi bez zrakové kontroly, titubace a tendence k pádu vpřed, 

rychlé zachycení pacienta 
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Trendelenburgova zkouška (provedena ve stoji s holemi) - bilaterálně 

pozitivní, došlo k poklesu pánve, bez aktivace flexorů prstců na obou DKK 

Stoj na dvou vahách - pro nestabilitu pacienta byla provedena modifikace 

testu s oporou o FH, DKK jsou zatíženy nerovnoměrně, LDK = 37kg, PDK 

= 52kg, poté co byl dán pokyn k rovnoměrnému zatížení končetin, pacient 

vyrovnal váhu a zatížil DKK na LDK = 43kg, PDK = 45kg 

Véleho funkční test nohy - bez aktivace flexorů prstců na obou DKK, 

pacient byl po celou dobu testu přidržován, jinak by přepadl vpřed 

celková stabilita ve stoji - lehký postrk provedený terapeutem způsobil 

titubace v předozadním směru, zalomení v Th-L přechodu, stoj na patách 

nebo na špičkách nelze 

Vyšetření chůze 

Chůze pouze o francouzských holích, chůze je nestabilní, o velmi široké 

bazi, s omezenou hybností DKK, vázne odvíjení chodidla bilaterálně, chůze 

je dvoudobá, krok kratší bilaterálně, DDK v ZR, zvedá a pokládá je celou 

plochou chodidla na podložku, vázne dorzální flexe chodidla, chybí nášlap 

na patu, sledujeme "hru pánve", není stabilní, při přenesení hmotnosti těla 

z jedné DK na druhou vidíme pokles pánve, výška berlí je v normě, chůze ze 

schodů a do schodů nevyšetřována pro nestabilitu a slabost obou DKK, 

modifikace chůze vzhledem k nejistotě chůze a slabosti pacienta nebyly 

vyšetřovány 

Antropometrie: viz příloha - tabulka č.2 

byla zjištěna rozdílná délka DKK (LDK delší) a rozdílné obvody DKK ve 

smyslu svalové hypotrofie (PDK slabší), na HKK jsou hodnoty stejné 
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Goniometrie: viz příloha - tabulka č.3 

pohyby HKK jsou symetrické, mírná asymetrie v rozsahu pohybu byla 

zjištěna na DKK, pohyby nevyvolávají bolest, nápadné je stálé semiflekční 

držení interphalangeálního (dále IP) kloubu palce bilaterálně 

Vyšetření hypermobility dle Sachseho a dle Jandy: 

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

paží, sepjaté ruce, sepjaté prsty) negativní 

páteř toto vyšetření nebylo provedeno 

DKK (rotace kyčelního kloubu, extenze kolenního kloubu) negativní 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: viz příloha - tabulka č.4 

Zkrácení bylo nalezeno téměř u všech svalů mající tendenci ke zkrácení, 

nejzřetelnější zkrácení je na P m. trapezius, L m.rectus femoris, piriformis, 

tensor fascie latae a flexory kolenního kloubu. 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: viz příloha - tabulka č.5 

Oslabeny jsou: dolní fixátory lopatek, břišní stěna, svalstvo prstců a palce 

DKK více na PDK, komplexně svalstvo PDK - m.quadriceps femoris, m. 

glutaeus maximus výrazně. 

Na HKK není svalová síla snížena. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v L kyčelním kloubu - m. glutaeus max. se kontrahuje po aktivaci 

ischiokrurálních svalů, poté se aktivují homolaterální vzpřimovače La Th/L 

úseku páteře 

Extenze v P kyčelním kloubu -je výrazně omezena, pohyb zvládne pouze 

s jedním opakováním, chybí aktivace m.glutaeus max., aktivitu přebírají 

ischiokrurální svaly, homolaterální vzpřimovače L a Th!L páteře, dochází 

k elevaci ramen 
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Abdukce v L kyčelním kloubu - pohyb je proveden se současnou ZR 

v kyčelním kloubu, není provedena čistá abdukce (dále ABD), DKK je 

tažena do F - "tenzorový mechanismus" 

Abdukce v P kyčelním kloubu - pohyb není proveden v plném rozsahu, pro 

sníženou svalovou sílu se mm. glutei minimus a medius zapojují méně a 

opožděně 

Flexe trupu - začíná předsunem hlavy, pohyb není kvalitní pro oslabené 

břišní svalstvo 

Flexe šíje - začíná předsunem hlavy, zřetelná kontrakce m. STCM 

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

lopatky bilaterálně, při pohybu dochází k posunu lopatek vpřed 

Abdukce v ramenním kloub - pohyb paží je symetrický, pohybový 

stereotyp je v normě 

Dýchání - břišní typ dýchání, nezřetelná dechová vlna, břišní stěna je 

značně povolená, při pohybu nedochází kjejí a.L:tivaci, dolní žebra jsou 

tažena nahoru 

Vyšetření reflexních změn: 

Vyšetření kůže 

Trup- omezená posunlivost kůže mezi lopatkami, v oblasti Th, Lp 

HKK a DKK- kůže posunlivá, výrazná je hyperpigmentace DKK v oblasti 

lýtka až konečky prstů, dáno chronickou žilní insuficiencí, kůže je špatně 

vyživována, loupe se 

Vyšetření podkoží 

Trup - v oblasti Th, Lp a mezi lopatkami lze obtížně vytvořit Kiblerovu 

řasu, její posun vázne bilaterálně 

HKK a DKK - Kiblerovu řasu lze vytvořit a posunout lehce, pružení bez 

omezení 
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Vyšetření fascií 

Trup - zjištěna omezená protažitelnost hrudní fascie kraniálně, dorzální 

fascie omezena kaudálně, fascie na šíji omezena do rotace, fascie na P straně 

trupu omezena kraniálně, vlevo volná 

HKK a DKK - fascie na HKK bez omezení, na DKK - gluteální fascie 

bilaterálně volná, na sakru vázne posun kaudálně bilaterálně 

Vyšetření svalů: viz příloha - tabulka č.6 

Bylo zjištěno zvýšené napětí v oblasti šíje a zad, naopak snížené napětí svalů 

celkově na PDK, palpačně jsou úpony nebolestivé, nebyly palpovány žádné 

trigger pointy. 

Vyšetření jizvy 

Jizva (10 cm) v oblasti Lp, klidně se hojí, bez sekrece a známek zánětu, 
1 "" v • , v t.... 1 • , t.... bl . , , , 1 • h pa1pacne je m1me uo1eSt1va, pouy 11va, m1sty omezena posun11vost, ste1 y 

jsou samo vstřebávací, ve své většině je zhojená, ale chybí lem ke 

kompletnímu srůstu ve středu jizvy, okolí jizvy je omezeně protažitelné, 

nebolestivé 

Jizva pro KS (2cm), umístěna vlevo pod prsní bradavkou více laterálně, je 

zhojená dobře posunlivá 

Jizva po sutuře m.quadriceps femoris dx.(17 cm) jde přes P kolenní kloub, je 

zhojená, dobře posunlivá 

Jizva po sutuře Achillovy šlachy sin.(l O cm), zhojená, menší protažitelnost, 

bez bolesti 

Vyšetření kloubní vůle 

HKK bez omezení 

DKK zjištěno omezení kloubní vůle drobných kloubů nohy, hlezenních 

kloubů, pately LDK a hlavičky fibuly LDK - viz příloha - tabulka č. 7 

Cp omezení laterolaterálně a do rotace 

Th do F i E je kloubní vůle omezena, i přes zvýšené napětí paravertebrálních 

svalů je pružení vidličkou volné 
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Lp pružení vidličkou vyvolalo bolest, vL u jizvy nepruží, při vyšetření do F 

udává bolest již ve výchozí poloze, kloubní vůle vázne, do E pruží 

SI v P volnější, vL vázne ale pruží 

N eurologické vyšetření 

Pacient je plně při vědomí, orientován všemi kvalitami, soběstačný, 

upravený, bez fatické poruchy. 

Vyšetření hlavových nervů - bez patologie 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe- položí přesně prst na nos, na ušní lalůček, patu na koleno, sjede po 

tibii dolů, bez patologie 

Diadochokinéza - střídání supinace, pronace bez patologie 

Vyšetření rovnováhy 

Romberg, Trendelenburg v1z výše, špatně udrží rovnováhu ve stoje bez 

opory FH 

Vyšetření HKK 

HKK drženy aktivně, bez kontraktur, tonus a trafika v normě, podrobné 

vyšetření viz výše 

Reflexy myotaktické - C5-8 symetrické, bilaterálně dobře výbavné, 

hodnoceno dle Véleho na stupeň 3 (normoreflexie) 

Pyramidové jevy iritační a zánikové - negativní 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - taktilní, algické, termické, grafestezie, diskriminační -

bilaterálně v normě (normoestezie) 

Hluboké čití - polohocit, pohybocit, stereognozie, palestezie - bilaterálně 

v normě 

Vyšetření úchopů - PHK dominantní 
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Jemná motorika: štipec, nehtový, pinzetový, klíčový, špetka - provede bez 

obtíží 

Silové úchopy - válcový, kulový, hákový - provede bez obtíží 

Vyšetření trupu 

Trup držen v mírné lateroflexi vlevo, trofika v normě, zvýšený svalový 

tonus dorzálně, snížený svalový tonus ventrálně, podrobněji viz výše 

Kožní břišní reflexy - epigastrický, mezogastrický a hypogastrický -

symetrické, bilaterálně výbavné, normoreflexie, st.3 

Vyšetření DKK 

DKK drženy aktivně, bez kontraktur, hypotrofie celkově PDK (m. 

quadriceps femoris dx. zřetelně), podrobně viz výše, od lýtek k prstcům na 

obou DK..T( je patrná hyperpigmentace, pokožka se mírně odlupuje, ztrácí 

elasticitu, po konzultaci s lékařem ji přisuzují cP.ronické žilní insuficienci 

Reflexy myotaktické - reflex patelámí (L2-L4) hyporeflexie, stl, reflexy 

medioplantámí a Achillovy šlachy (L5-S2) areflexie, st.O, nálezy jsou stejné 

bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační a zánikové - negativní 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - cetkově je stav čití horší na PDK 

taktilní- normoestezie v úrovni stehna, hypestezie od lýtek směrem dolů po 

zevní straně, tupější pocit vjemu udává na zevní straně chodidla v úrovni 

metatarsů, ponožkovitá hypestezie akrálně, bilaterálně 

algické - normoestezie v úrovni stehna, hypestezie na zevní straně chodidla, 

udává, že nejprve podnět vůbec nevnímá a pak náhle bolestivý podnět ucítí 

termické - přikládání teplého a studeného podnětu - latence, podnět pozná 

po chvíli soustředění 

Hluboké čití- nálezy jsou stranově symetrické 

polohocit- po uvedení jedné DK do určité polohy, zvládne pacient nastavit 

druhou DK do téže polohy bez obtíží 
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pohybocit - na akrech (pohyb v IP kloubu palce) popisuje pacient začátek a 

konec pohybu vždy se zpožděním (latence), začátek a konec pohybu 

v hlezenním, kolenním kloubu hlásí již přesně bilat. 

stereognozie - pod LDK jsem pacientovi položila kartáč - předmět poznal, 

pod PDK byla položena ponožka- zpočátku nepoznává předmět, pochvíli 

udává, že se jedná o látku, při druhém pokusu byl pod P chodidlo položen 

masírovací ježek, předmět ihned poznává 

palestezie - ladička přiložena na 1. metatarz stupeň O bilaterálně (anestezie, 

porucha hlubokého čití), přiložení na maleolus lateralis bilaterálně stupeň 6 

(střední porucha), přiložení na caput fibulae na PDK stupeň 7 (norma), na 

LDK stupeň O (zde usuzujeme na chybu měření, pacient byl již méně 

soustředěn) 

Závěr vyšetření: 

Stav po operačním výkonu v oblasti Lp: 

St.p. Laminektomii L4 a L5, dekomprese kořenů L5 bilaterálně. 

Dle operatéra smí pacient 30 min sedět. 

Dle vyšetření: 

Ve stoji jsou nejzřetelnější tyto změny: stoj možný pouze s přidržením, o 

široké bazi, s velkou nejistotou a strachem z pádu, nestejná délka DKK, 

LDK je držena ve větší ZR, větší zatížení laterální plochy chodidel, váha těla 

spočívá na patách, podélná a příčná klenba je propadlá, F prstců a palce 

bilaterálně, celkově PDK slabší (lýtko stehno, hýždě), zešikmení pánve a její 

anteverze, trup v mírné anteflexi a lateroflexi vlevo, L lordóza vyhlazená, Th 

kyfóza výraznější, prohloubená lordóza Cp, znatelně prominuje břišní stěna, 

asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků, držení ramen je v elevaci, 

protrakci, mírný předsun a úklon hlavy vlevo, inspirační postavení hrudníku, 

břišní typ dýchání 

Možné příčiny: zešikmení pánve může být způsobeno zkrácením m. 

quadratus lumborum nebo nestejnou délkou DKK. Ta může být dána 

anatomicky, zvýšeným napětím abduktorů, adduktorů kyčelního kloubu 
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nebo poklesem nožní klenby. Anteverzi pánve způsobí zkrácení 

paravertebrálních svalů a flexorů kyčelního kl., oslabení břišních svalů a 

m.glutaeus maximus, tím dojde i ke kompenzaci ve smyslu zvýšení Th 

kyfózy. Pokles pánve a laterální posun je dán asymetrickou délkou DKK, 

oslabením m.glutaeus medius, minimus, tak jedinec více využívá vazivového 

aparátu a aktivuje m.tensor fasciae latae. Laterální posun pánve vyrovnává 

její zešikmení. Laterální posun trupu a zkrácení m.quadratus lumborum 

způsobí asymetrii thorakobrachiálních trojúhelníků. 

Chůze je možná pouze o francouzských holích, je nejistá, o velmi široké 

bazi, nestejná délka kroku, vázne odvíjení chodidla bilaterálně, chybí nášlap 

na patu, DDK zvedá a pokládá je celou plochou chodidla na podložku, 

modifikace chůze a chůze ze schodů, do schodů nevyšetřována 

Při hodnocení stability bylo zjištěno, že stoj i chůze jsou nestabilní (pozitivní 

Romberg), že při přenesení hmotnosti těla zjedné DK na druhou 

vidíme pokles pánve (pozitivní Trendelenburg), k její nestabilitě přispívá 

neaktivní břišní svalstvo jako celek a boční stabilizátory pánve, že při 

nanesení váhy těla na přednoží není aktivace flexorů prstců na obou DKK 

(pozitivní V éleho test), zkouška vah odhalila nestejnoměrné zatížení DKK 

Pohybové stereotypy jsou chybné - na PDK pro nižší svalovou sílu slabá 

ABD a E v kyčelním kloubu a tím i stereotypy, F trupu i šíje začíná 

předsunem hlavy, při kliku odhalena nedostatečnost dolních fixátorů lopatek, 

dýchání je povrchové, málo zřetelná dechová vlna 

Celková hybnost pacienta je bez výrazných omezení. Zřetelně je menší 

hybnost v hlezenních kl. a drobných kl. nohy, v kyčelních kl. je omezena 

VR, Cp omezení laterolaterálně a do rotace, Th do F a E, Lp do F 

Byly nalezeny četné svalové dysbalance: svalová síla je snížena celkově na 

PDK, ochablá břišní stěna a dolní fixátory lopatek, svaly zkrácené a ve 

zvýšeném napětí byly palpovány v oblasti krku a šíje (m.trapezius, m.levator 

scapulae, m. STCM), prsní svaly, paravertebrální svaly a svalstvo především 

LDK (m.piriformis, m.rectus femoris, m.tensor fasciae latae) 

Reflexní změny byly zjištěny ve všech vrstvách: kůže a podkoží je méně 

posunlivé mezi lopatkami, v oblasti Th, Lp, na kůži DKK v oblasti lýtek je 
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výrazná hyperpigmentace daná chronickou žilní insuficiencí, dále je 

omezená protažitelnost hrudní fascie kraniálně, dorzální fascie omezena 

kaudálně, fascie na šíji omezena do rotace, fascie na P straně trupu omezena 

kraniálně, fascie na sakru vázne posun kaudálně 

Neurologické vyšetření -na DKK myotaktické reflexy - patelární (L2-L4) 

hyporeflexie, medioplantární a Achillovy šlachy (L5-S2) areflexie, stav 

povrchového čití je celkově horší na PDK, ponožkovitá hypestezie 

bilaterálně, mírně porušeno je hluboké čití jako pohybocit, stereognozie a 

parestezie 

Polyneuropatii bych přisoudila vaskulárním obtížím, alkoholismu, užíváním 

mnoha léků a vyskytuje se i u kořenových syndromů. S tím souvisí i špatná 

trofika DKK daná dle lékařů na RKM chronickou žilní insuficiencí. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý plán 

Cíl terapie: 

Vzhledem k tomu, že je pacient 18. den po operaci a že uvádí bolestivost 

v okolí operační rány, nebude v terapii řešena otázka zvětšení kloubního 

rozsahu a pohyblivosti v oblasti dolní Th, Lp s využitím MB, pouze budou 

ošetřeny měkké tkáně (dále MT) těchto oblastí. 

V pooperačním období se zaměříme na ovlivnění jizvy v Lp, zmírnění její 

bolestivosti, zlepšit její pohyblivost a posunlivost všemi směry, podpořit 

rychlejší hojení. Zaměříme se i na okolí jizvy pro zlepšení protažitelnosti 

všemi směry. Ovlivníme i MT a to - protažitelnost a posunlivost kůže, 

podkoží a fascií Cp, Th, Lp, sakru. 

Dalším cílem bude harmonizovat tělo pacienta po svalové stránce, 

minimalizovat svalové dysbalance a vytvořit tak pevný svalový korzet, 

relaxovat svaly ve zvýšeném napětí (m.tapezius, m.levator scapulae, m. 

STCM, mm.pectorales a paravertebrální svalstvo), protahovat zkrácené svaly 

(m.piriformis, m.rectus femoris, adduktory kyčelního kloubu, m.tensor fascie 
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latae, m.F kolenního kloubu, m. triceps surae) a posílit ochablé svaly se 

zaměřením na PDK (m.rectus abdominis, mm.obliquii ext., int. abdominis, 

mm.rhomboidei, m.trapezius pars inferior, m.quadriceps femoris, m.glutaeus 

max1mus, medius, mm1mus, m.biceps femoris, m.semitendinosus, 

m.semimembranosus, m.E hallucis longus, m.tibialis anterior). 

Naší snahou bude i aktivovat hluboký stabilizační systém (dále HSS), 

navodit pocit větší celkové stability v sedu, ve stoji, při chůzi, povzbudit 

citlivost plosek a oblastí se sníženou kožní citlivostí na DKK, zlepšit 

hluboké a povrchové čití DKK, propriocepci a pozvednut klenbu nožní. 

Dále je nutné opravit pohybové stereotypy, stoj, především provést korekci 

chůze o FH, popřípadě zlepší-li se zdravotní stav pacienta, nacvičit chůzi bez 

FH, zlepšit koordinaci pohybu, uvolnit hrudní koš a naučit pacienta 

správnému stereotypu dýchání. Samozřejmostí je i instruktáž k autoterapii. 

N ávrh terapie: 

V rámci ošetření MT jizvy, Cp, Th, Lp sakra provádíme masáž jizvy, 

hlazení, míčkování, protažení kůže, podkoží, fascií dle Lewita. 

Pro protažení zkrácených svalů využijeme metodu postizometrické relaxace 

(dále PIR) s následným protažením, k relaxaci svalů v hypertonu pouze PIR, 

lze využít i účinky vodoléčby a samotné masáže DKK, zad a šíje. Posilovat 

oslabené svaly můžeme analyticky dle Jandova svalového testu, komplexně 

v rámci pohybu všedních denních činností (dále ADL), chůze v různě 

obtížném terénu (schody ... ), s využitím posilovacích pomůcek (činky, 

theraband, overball, gymball, odpor vody, ruky terapeuta), s využitím 

posilovacích přístrojů (motomed, rotoped ... ), metodou proprioneuro 

facilitace dle Kabata (dále PNF) lopatka vzory dle Adlerové, DKK I., II. 

diagonála. Zároveň tím zlepšíme i koordinaci pohybu a budeme pacienta 

udržovat v dobré psychické náladě, neboť i ta má na koordinaci pohybu 

kladný vliv. Posilovací pomůcky a přístroje použijeme i v rámci autoterapie. 

Indikovaná je L TV v bazénu denně. 

Pro nácvik stability v sedě, ve stoje a podporu klenby nožní naučíme 

pacienta metodě senzomotorické stimulace, postupně přidáme balanční 
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pomůcky vše s ohledem na zdravotní stav pacienta. Zaměříme se na 

exteroceptivní stimulaci plosek a oblastí s poruchou povrchového a 

hlubokého čití s využitím kartáčování, masáž plosky, šlapání v nádobě 

s kamínky, s využitím ježka a dalších pomůcek. Zlepšení propriocepce 

z obou DKK docílíme i mobilizací (dále MB) a manipulací drobných kloubů 

DKK. Pro aktivaci HSS posílíme především m. transverzus abdominis, mm. 

obliquii ext., int. abdominis, naučíme pacienta efektivně dýchat v rámci 

dechové gymnastiky (dále DG), nácvik dechové vlny a lokalizovaného 

dýchání. 

Nácvik správných pohybových stereotypů (korekce chůze o FH po rovině, 

do schodů a ze schodů), instruktáž ohledně autoterapie. 

Návrh fyzikální terapie 

Aplikace laseru na oblast jizvy Lp, pro urychlení hojení, 1 O min, denně 

celkem 1 Ox (přístroj Laser ML, dioda o vlnové délce 670 nm, výkon 20 m W, 

frekvence 1 O Hz, dávka energie 1,8 J/cm) 

Aplikace přístrojové lymfatické drenáže Lymfeven na DKK, pro ovlivnění 

chronické žilní nedostatečnosti, 5 min, celkem 5x (tlak 42 mmHg, rychlost 

plnění komor 4 mmHg/s) 

Dlouhodobý plán 

Cíl terapie: 

Pokračovat v senzomotorice pro stimulaci oblastí se sníženou citlivostí na 

DKK, podporu klenby nožní, propriocepci z DKK, nadále korigovat svalové 

dysbalance ve smyslu - posílit oslabené svaly, relaxovat svaly se zvýšeným 

napětím a zapojit je do správných pohybových stereotypů, zlepšit svalovou 

koordinaci. Usilovat o uvědomění si svého těla, rozložení váhy těla 

rovnoměrně na DKK a správného dýchání. Pokračovat s aktivací HSS, 

zapojovat ho do ADL. Při zlepšení odložení FH a trénink chůze bez 

pomůcek a nácvik její stability. 
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N ávrh terapie: 

Stimulovat oblasti se sníženou citlivostí DKK - exteroceptivní stimulace, 

míčkování, kartáčování, šlapání kamínků, ježek apod. Podporovat 

propriocepci z DKK, zlepšit vnímání svého těla, rozložení váhy metodou 

senzomotorické stimulace s využitím balančních pomůcek (chůze 

v balančních sandálech, balanční plochy). Minimalizovat svalové 

dysbalance, zlepšit svalovou koordinaci a aktivovat svaly celého těla ve 

správných pohybových stereotypech - protahování s využitím PIR, 

posilování v rámci PNF, ADL, s využitím rotopedu, který má pacient doma, 

s využitím overballu a therabandu, který pacient zakoupil. Udržet aktivovaný 

HSS i při zátěži - ve stoji, při chůzi, mluvení apod. Správné dýchání. 

3.5 Průběh rehabilitace 

Pacient byl přijat na RKM 27.12.2007, kde byl vyšetřen fyzioterapeutem a 

v následujících dnech (28.12., 2.1., 3.1.,4.1.) začal s RHB (LTV, laser). 

1. Návštěva- 7.1.2008, 10:00-11:00 hod 

Pacient po operaci denně cvičí dle instrukcí rehabilitačních pracovníků 

RKM, provedena kontrola dosavadního cvičení a vstupní kineziologický 

rozbor. 

2. Návštěva- 7.1.2008, 11,30-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - pacient uvádí bolest operační rány Lp, 

ohodnocuje ji v bodové škále 1-10 na stupeň 7, stěžuje si na nestabilitu při 

chůzi a necitlivost plosek bilaterálně 

Kontrolní vyšetření objektivní - pacient je 18. den po operaci, je všemi 

kvalitami orientovaný, spolupracující, kladně naladěný k RHB, aspekcí 

zjišťuji inspirační postavení hrudníku s omezenou dynamikou pohybu 

dolních žeber při výdechu, dechová vlna chybí, zároveň je snížená aktivita 

břišních svalů při stereotypu dýchání, palpačně je omezená posunlivost kůže, 

podkoží v oblasti mezi lopatkami, protažitelnost hrudní fascie kraniálně, 
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dorzální fascie omezena kaudálně, fascie na šíji omezena do rotace, fascie na 

P straně trupu omezena kraniálně, jizva je palpačně bolestivá, místy omezená 

posunlivost, ke kompletnímu srůstu chybí lem ve středu jizvy, okolí jizvy 

omezeně protržitelné 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, DG -

lokalizované dýchání, aktivace HSS, senzomotorika DKK, nácvik chůze o 

FH, kondiční cvičení (dále KC) DKK, instruktáž správné vertikalizace 

Provedená terapie - masáž jizvy a jejího okolí, míčkování, protažení fascií 

Cp, Th, Lp dle Lewita, nádech-výdechová trakce Lp, DG - lokalizované 

dýchání, nádech se zaměřením na roztažení hrudníku do stran, výdech a 

kaudální posun dolních žeber, nácvik aktivace HSS v lehu na zádech, akrální 

stimulace s využitím ježka, nácvik chůze o FH po chodbě s důrazem na 

napřímení páteře a správný odval chodidla, KC DKK, během dne aplikace 

laseru na jizvu 1 O min 

Výsledek- jizva a MT v okolí mírně povolily, MT v oblasti Cp relaxované, 

při DG se musí soustředit na lokalizaci nádechu, aktivovat HSS je pro něj 

obtížné, při chůzí je slyšet "šourání", KC provádí dobře, zjištěna špatná 

vertikalizace s přetěžováním Lp, korekce vstávání z lehu, přes bok, do sedu a 

stoje 

Autoterapie - motomed 30 min, šlapání kamínků, KC DKK s therabandem 

3. Návštěva- 8.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní- bolest jizvy je menší, cítí se dobře 

Kontrolní vyšetření objektivní - 19. den po operaci, jizva nezhojena, 

inspirační postavení hrudníku přetrvává, omezená posunlivost kůže, 

podkoží, fascií v oblasti mezi lopatkami, Cp, Th, Lp, čití DKK beze změny 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, DG, 

aktivace HSS, KC DKK, senzomotorika a nácvik chůze o FH 

Provedená terapie -tlaková masáž jizvy, protažení hrudní fascie kraniálně, 

dorzální fascie kaudálně, fascie na šíji do rotace, fascie na P straně trupu 

kraniálně, DG, lokalizované dýchání, nácvik aktivace HSS v lehu na zádech, 

stabilizační cvičení v sedě, akrální stimulace ježkem, kartáčem, nácvik 
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vertikalizace bez FH, chůze o FH po chodbě s důrazem na zvedání DKK, 

KC DKK, aplikace laseru na jizvu 10 min 

Výsledek - jizva je poddajnější, fascie a MT relaxované, lépe chápe a 

provádí DG, HSS 

Autoterapie - motomed 30 min, šlapání kamínků, KC DKK s therabandem 

4. Návštěva- 9.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - bolest jizvy ustupuje, bez únavy 

Kontrolní vyšetření objektivní - 20. den po operaci, jizva se hojí dobře, 

dechová vlna je zřetelnější, omezená posunlivost MT v oblasti mezi 

lopatkami, čití DKK beze změny 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, DG, 

aktivace HSS, KC DKK, senzomotorika a nácvik chůze o FH 

Provedená terapie - tlaková masáž jizvy, míčkování, protažení dorzální 

fascie kaudálně, fascie na šíji do rotace, aktivní deprese ramen, ADD 

lopatek, DG a aktivace HSS v lehu na zádech, v sedě, stabilizační cvičení 

v sedě, ve stoji, MB drobných kloubů nohy, pately, hlavičky fibuly, akrální 

stimulace ježkem, kartáčem, nácvik malé nohy, chůze o FH po chodbě -

korekce nášlapu, KC DKK, aplikace laseru na jizvu 1 O min 

Výsledek- jizva je klidná, MT protažené, DG a HSS provádí dobře, při 

stabilizačním cvičení reaguje rychle, zlepšení kloubní vůle pately a hlavičky 

fibuly 

Autoterapie - automobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, motomed 30 

min, šlapání kamínků, KC DKK s therabandem, overballem 

5. Návštěva- 10.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - Jizvy bez bolesti, má lepší pocit 

z vnímání DKK 

Kontrolní vyšetření objektivní - 21. den po operaci, jizva posunlivá, břišní 

stěnu aktivuje, svalová síla a povrchové čití DKK zlepšeno 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky- péče o jizvu, aktivace HSS, 

KC DKK, senzomotorika a nácvik chůze o FH, protažení zkrácených svalů 
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Provedená terapie - míčkování v okolí jizvy, uvolnění MT Cp, Th, Lp, PIR 

m.piriformis, m.iliopsoas, m. quadriceps femoris, m.trapezius, m.levator 

scapulae, posílení dolních fixátorů lopatek, aktivace HSS v lehu na zádech 

s aktivitou DKK, MB drobných kloubů nohy, akrální stimulace kartáčem, 

cvičení malé nohy, chůze o FH po chodbě, schody, KC DKK, aplikace 

laseru na jizvu 1 O min, Lymfeven na DKK 

Výsledek - aktivace HSS s DKK je obtížnější, kloubní vůle drobných 

kloubů nohy se lepší, zvětšují se i rozsahy pohybu ve smyslu DF, PF, everze, 

inverze nohy bilat., chůze na schodech těžkopádná s velkým předklonem 

trupu 

Autoterapie - automobilizace SI kl. dle Mojžíšové, motomed 30 min, 

šlapání kamínků, KC DKK s therabandem, overballem, pacient byl 

instruován k protahování zkrácených svalů ve smyslu autoterapie 

6. Návštěva - 11.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - po lymfatické drenáži udává bolest 

DKK, únavu 

Kontrolní vyšetření objektivní - 22. den po operaci, ke zhojení jizvy zbývá 

necelý 0,5 cm, větší pohyblivost Cp, šíje relaxovaná 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky -péče o jizvu, aktivace HSS, 

KC DKK s využitím PNF, senzomotorika, PIR zkrácených svalů 

Provedená terapie - péče o jizvu a MT, PIR m.piriforrnis, m.iliopsoas, 

m.triceps surae, m. rectus femoris, m.trapezius, m.levator scapulae, aktivace 

HSS s odporem přes DKK, MB drobných kloubů nohy, akrální stimulace 

kartáčem, malá noha a stabilizační cvičení, posilování mezilopatkového 

svalstva a DKK metodou PNF !.diagonála, instruktáž k cvičení na víkend, 

aplikace laseru na jizvu 1 O min 

Výsledek - aktivaci HSS zvládá bez obtíží, kloubní vůle drobných kloubů 

nohy se lepší, při PNF dobře spolupracuje, vázne pohyb akra LDK, pro 

únavu pacienta nebyla cvičena chůze (schody) 

Autoterapie - automobilizace SI kl. dle Mojžíšové, motomed 30 min, 

šlapání kamínků, stimulace plosek ježkem, KC DKK s therabandem, 
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overballem, protahování zkrácených svalů na DKK s využitím therabandu, o 

víkendu pokračovat v L TV samostatně dle instrukcí fyzioterapeuta 

7. Návštěva- 14.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - po víkendu je odpočatý, aktivně cvičil, 

optimisticky naladěný, bez únavy 

Kontrolní vyšetření objektivní - 25. den po operaci, jizva je zcela zhojená, 

protaženější m.trapezius a m. levator scapulae, zlepšena svalová síla a 

vnímáníPDK 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, KC DKK 

s využitím PNF, senzomotorika, PIR zkrácených svalů, nácvik chůze o FH, 

instruktáž k rotopedu 

Provedená terapie - míčkování v okolí jizvy a MT, PIR mm. pectorales, m. 

piriformis, m.tensor fasciae latae, m.trapezius, m.STCM a adduktorů 

kyčelního kl., MB drobných kloubů nohy, akrální stimulace kartáčem, malá 

noha a stabilizace, posilování mezilopatkového svalstva a DKK metodou 

PNF !.diagonála, pomalý zvrat, chůze po rovině, do schodů, ze schodů, 

aplikace laseru na jizvu 10 min, Lymfeven na DKK 

Výsledek -kloubní vůle drobných kloubů nohy se lepší, PNF lepší 

koordinace DKK, chůze jistější, na schodech napřímenější, malou nohu 

zvládá, reaguje rychle 

Autoterapie - automobilizace SI kl. dle Mojžíšové, rotoped 1 O min, šlapání 

kamínků, stimulace plosek ježkem, KC DKK s therabandem, overballem, 

cvičení HSS, protahování zkrácených svalů 

8. Návštěva- 15.1.2008, 11-11,30 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - udává, že cítí polechtání na DKK, 

Lymfevenjiž snáší dobře, bez únavy 

Kontrolní vyšetření objektivní - 26. den po operaci, jizva zhojená, od 

dnešního dne indikován k L TV v bazénu, celkově dochází k harmonizaci 

těla po svalové stránce 
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Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, KC DKK 

s využitím PNF, senzomotorika, PIR zkrácených svalů, nácvik chůze o FH 

Provedená terapie- míčkování v okolí jizvy a MT, PIR F kolenního kl., 

kyčelního kl., m. piriforrnis, MB drobných kloubů nohy, kartáčování a 

senzomotorika DKK, stabilizační a posilovací cvičení v podporu klečmo, 

posilování dolních fixátorů lopatky s therabandem, posilování svalstva DKK 

metodou PNF !.diagonála, rychlý zvrat, chůze po rovině, do schodů, ze 

schodů, během dne L TV v bazénu 

Výsledek- podpor klečmo je pro něho nové cvičení a tudíž obtížnější, musí 

se soustředit na postavení pánve a lopatek, PNF lepší koordinace a svalová 

síla DKK, chůze jistější po rovině i na schodech 

Autoterapie - automobilizace SI kl. dle Mojžíšové, rotoped 15 min, šlapání 

kamínků, stimulace plosek ježkem, KC DKK s therabandem, overballem, 

cvičení HSS, protahování zkrácených svalů 

9. Návštěva- 16.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - po cvičení v bazénu udává velkou únavu 

Kontrolní vyšetření objektivní - 27. den po operaci, jizva klidná, MT Cp, 

Lp omezeně protažitelné 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu a MT, KC DKK 

s využitím PNF, senzomotorika, PIR zkrácených svalů, nácvik chůze 

Provedená terapie - míčkování, uvolnění fascií Cp, Lp, jizvy, PIR m. 

piriforrnis, m.trapezius, MB drobných kloubů nohy, kartáčování DKK, 

stabilizace ve stoji, cvičení v podporu klečmo, posilování dolních fixátorů 

lopatky s therabandem, posilování svalstva DKK metodou PNF I., 

II.diagonála, chůze po rovině, do schodů, ze schodů, během dne L TV 

v bazénu, masáž plosek a celých DKK 

Výsledek - PIR m. piriformis mu je nepříjemná, při stabilizačním cvičení 

koriguje správné držení těla, při PNF nastupuje rychle únava DKK, chůze 

jistější, napřímenější, s pravidelným rytmem 

Autoterapie - automobilizace SI kl. dle Mojžíšové, 2x denně rotoped po 15 

min, senzomotorika - malá noha, šlapání kamínků, stimulace plosek ježkem, 
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KC DKK s therabandem, overballem, cvičení HSS, protahování zkrácených 

svalů 

10. Návštěva- 17.1.2008, 11-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní- dnes se cítí dobře, udává "pocit vlastních 

nohou" a jistotu při chůzi, mírně ho bolí Cp 

Kontrolní vyšetření objektivní- 28. den po operaci, jizva dobře posunlivá, 

fascie Cp omezeny do rotace, zlepšeno vnímání a čití z DKK, více cítí dotyk 

na laterální straně DKK, rotoped zvládá bez obtíží, drží vzpřímený postoj 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky- péče o jizvu a MT v oblasti 

Lp, Cp, PNF, senzomotorika, PIR, nácvik chůze 

Provedená terapie - míčkování, uvolnění fascií Cp, Lp, jizvy, nádech

výdechová trakce Cp, PIR m. piriformis, m.trapezius, m.levator scapulae 

bilaterálně, MB drobných kloubů nohy bilaterálně, kartáčování především 

PDK, stabilizace v sedu, ve stoji, v podporu klečmo, posilování dolních 

fixátorů lopatky s therabandem, posilování svalstva DKK metodou PNF I., 

II.diagonála, chůze po rovině, schody, během dne LTV v bazénu, masáž zad 

a šíje 

Výsledek - došlo k uvolnění šíje, kloubní vůle celkově plosky zlepšena, 

aktivně drží správné postavení těla ve stoji, při chůzi je korigována anteverze 

pánve do středního postavení, je upozorňován na napřímení trupu 

Autoterapie - jako předchozích dnech 

ll. Návštěva- 18.1 .2008, 8,30-9,30hod 

Byl proveden kontrolní kineziologický rozbor, pacientovi bylo doporučeno 

pokračovat v RHB ambulantně - předány informace a kontakty 
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12.Návštěva - 18.1.2008, 11,30-12 hod 

Kontrolní vyšetření subjektivní - po masáži se cítí odpočatý, bez bolesti, 

s RHB je spokojený 

Kontrolní vyšetření objektivní - 29. den po operaci, Jizva zhojená, 

posunlivá, stoj je stabilnější, zvládne jednoduché pohyby ve stoji i bez opory 

o FH, chůze je jistější, celkově je zlepšena koordinace pohybu, čití DKK 

Cíl a návrh dnešní terapeutické jednotky - péče o jizvu, PNF, 

senzomotorika, PIR, korekce pohybových stereotypů, instruktáž k domácímu 

režimu a cvičení 

Provedená terapie - masáž jizvy, míčkování Lp, PIR m. piriformis, MB 

drobných kloubů nohy, kartáčování DKK, cvičení pro stabilizaci lopatky a 

pánve, posilování dolních fixátorů lopatky s therabandem, posilování 

svalstva DKK metodou PNF I., Il.diagonála, chůze po rovině, schody, 

instruktáž k cvičení na doma, během dne LTV v bazénu, Lymfeven na DKK 

Výsledek - pacient urní zapojit HSS, koriguje správné postavení lopatek a 

pánve, při chůzi chybí aktivní podsazení pánve, musí být na to upozorněn, 

při cvičení necítí únavu ani bolest, většinu cvičení si pamatuje, pro jistotu si 

pořídil záznam na diktafon 

Autoterapie - dle předchozích terapie 

3.6 Kontrolní (výstupní) kineziologický rozbor - 18. 1. 2008 

Status praesens: 

Subjektivně - pacient je kladně naladěný, s průběhem RHB je spokojený, 

udává zmírnění bolesti Lp, jizvy, větší pocit stability, "cítí vlastní nohy" 

Objektivně - spolupráce při RHB byla dobrá, vzhledem k věku však 

náročná na čas 

Vyšetření stoje - statické 

Hodnocení postavy zezadu [Obr.S] 

DKK - stoj s oporou o FH je stabilní, jistý, je možný stoj i bez FH, 

s mírnými titubacemi, ale bez tendence k pádu, baze je na šířku pánve, DKK 
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drženy symetricky, zatížení laterální plochy chodidel, váha těla nespočívá 

zcela na patách, došlo k přenosu váhy vpřed, kontura lýtek je symetričtější, L 

podkolenní rýha níže, kontura stehen je symetričtější, subgluteální rýhy 

krátké, taženy vzhůru, kontura hýžďových svalů je symetričtější s vyšším 

tonem 

Pánev - spina iliaca posterior superior (dále SIPS) vpravo je výše vůči levé 

spině, pravý hřeben kosti pánevní je výše vůči levému hřebeni pánevní kosti, 

pánev zůstává sešikmena 

Trup a horní končetiny (dále HKK) - thorakobrachiální trojúhelníky jsou 

symetričtější, došlo k napřímení trupu, trup bez rotace, tonus 

paravertebrálních valů v oblasti Th-L páteře bilaterálně je nižší, jizva Lp je 

zhojená, dolní úhely lopatek symetrické, mediální okraje lopatek jdou 

paralelně s páteří, ramena v rovině, bez elevace, přetrvává mírná protrakce, 

držení HKK.je symetrické 

Hlava a krk- kontura šíje symetrická, relaxovaný m.trapezius bilaterálně, 

hlava držena rovně 

Hodnocení postavy z boku 

DKK - flexe prstců a palce bilaterálně přetrvává, váha těla není zcela držena 

na patách, podélná a příčná klenba je propadlá, kolenní klouby drženy 

v extenzi 

Pánev - zůstává mírná anteverze pánve 

Trup a HKK - menší protrakce ramen, loketní klouby v semiflexi a mírné 

pronaci, břišní stěnu umí aktivně oploštit, stále prominuje, trup je 

napřímenější, Lp lordóza vyhlazená, Th kyfóza výraznější 

Hlava a krk - výrazný C-Th přechod, předsun hlavy, prohloubená lordóza 

Cp 

Hodnocení postavy zepředu [Obr.4] 

DKK - větší zatížení laterální plochy chodidel a pat bilaterálně, váha těla se 

zdá rovnoměrně rozložena na DKK, lýtka jsou symetričtější, asymetrie patel 

zůstává, P kolenní kloub uložen výše, kontura stehen je symetričtější 
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Pánev - SIAS vpravo výše, vůči levé spině, šikmá pánev 

Trup a HKK - trup držen napřímeně, bez lateroflexe, pupek ve střední linii, 

břišní stěna prominuje, ale umí ji aktivně oploštit, žebra tažena dolu, hrudník 

v expiračním potavení, levá prsní bradavka je níže, ramena v rovině 

Hlava a krk - obličej symetrický, hlava držena rovně 

Vyšetření olovnicí 

Zezadu - olovnice spuštěná od protuberantia occipitalis extema dopadá více 

do středu ale stále s náznakem k PDK 

Z boku - Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází stále před 

ramenním, kyčelním i kolenním kloubem, ale došlo k posunu směrem ke 

středu kloubů, spadá mírně před hlezenní kloub 

Zepředu - Olovnice spuštěná od fossa jugularis dopadá více do středu ale 

stále s náznakem k PDK 

Vyšetření stoje - dynamické 

Distance na páteři - příloha- tabulka č.l 

Orientační vyšetření rozvíjení páteře 

Krční páteř - anteflexe, retroflexe beze změny, úklon a rotace hlavy ve 

stejném rozsahu bilat., šíjové svaly relaxovány 

Hrudní páteř - vyšetření trupu proběhlo v sedě bez opory o FH, došlo 

k rozvoji Th do anteflexe, retroflexe, lateroflexe je symetrická 

Bederní páteř - omezení anteflexe Lp, ale se zlepšením 

Rhombergův stoj 

I. stoj na šířku pánve se zrakovou kontrolou, jistý, nevidíme hru prstců, 

aktivita patel 

II. stoj o úzké bazi se zrakovou kontrolou, mírné titubace, bez pocitu strachu 

z pádu 
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III. stoj o úzké bazi bez zrakové kontroly, výraznější titubace a tendence 

k přepadu 

Trendelenburgova zkouška (provedena ve stoji s holemi) - zlepšení déle 

udrží pánev, ale k poklesu přece jen dochází, bez aktivace flexorů prstců na 

obou DKK 

Stoj na dvou vahách - test proveden bez FH, DKK JSOU zatíženy 

rovnoměrněji, LDK = 50kg, PDK = 52kg 

Véleho funkční test nohy - bez aktivace flexorů prstců na obou DKK, 

tendence k pádu 

celková stabilita ve stoji - pacient je stabilnější, ve stoji jistější, baze na 

šířku pánve, při lehkým postrku rychle reaguje a koriguje stoj, stoj na 

špičkách nelze, na patách s přidržením 

Vyšetření chůze 

Chůze o FH je stabilnější, jistější, baze na šířku pánve, zlepšena pohyblivost 

DKK, lepší odvíjení chodidel bilaterálně, rytmus a délka kroku v normě, 

pánev je stabilnější, musí být stále upozorňován na její podsazení, trup 

aktivně drží napřímeně, chůze ze schodů a do schodů pomalá, s tendencí 

předklonu trupu 

Antropometrie: viz příloha - tabulka č.2 

délka DKK nezměněna, došlo k zvětšení obvodů PDK i LDK ve smyslu 

posílení svalstva DKK 

Goniometrie: viz příloha - tabulka č.3 

byl zvětšen rozsah pohybů v kyčelním kl. bilaterálně, v hlezenním kl. 

především PDK, v MTP, IP palce na LDK a Cp do lateroflexe a rotace 
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Vyšetření hypermobility dle Sachseho, Jandy: beze změny 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: viz příloha - tabulka č.4 

změna především v P m.trapezius, vL m.piriformis, m.rectus femoris, F 

kolenního kl. 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: viz příloha- tabulka č.5 

posíleny celkově svaly PDK, mezilopatkové svaly a m.rectus abdominis 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu - bilat.symetrická, m. glutaeus max. se 

kontrahuje před ischiokrurálními svaly, bez hypertonu paravertebrálních 

svalů a elevace ramen 

Abdukce v kyčelním kloubu - bilat.symetrická, při soustředění provede 

pohyb čistě 

Flexe trupu - zůstává předsun hlavy, pohyb ve větším rozsahu 

Flexe šíje - zůstává předsun hlavy 

Klik (modifikace s oporou o kolena) - při soustředění drží lopatky zasunuty 

dole 

Abdukce v ramenním kloub - pohybový stereotyp v normě 

Dýchání - došlo k posunu žeber dolu, hrudník držen v expiračním 

postavení, dechová vlna je zřetelná, plynulá, břišní stěnu umí oploštit 

Vyšetření reflexních změn: 

Vyšetření kůže 

Trup - kůže protažena mezi lopatkami, v oblasti Th, Lp 

HKK a DKK- přetrvává hyperpigmentace DKK v oblasti lýtka až konečky 

prstů 

Vyšetření podkoží 

Trup - v oblasti Th, Lp a mezi lopatkami Kiblerovu řasu lehce vytvoříme a 

posuneme 
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HKK a DKK - Kiblerovu řasu lze vytvořit a posunout lehce, pružení bez 

omezení 

Vyšetření fascií 

Trup - protažena hrudní fascie kraniálně, dorzální fascie kaudálně, fascie na 

šíji do rotace, fascie na P straně trupu kraniálně a fascie na sakru kaudálně 

HKK a DKK - bez omezení 

Vyšetření svalů, viz příloha - tabulka č.6 

došlo k relaxaci svalstva zad, šíje a zvýšení napětí svalů celkově na PDK 

Vyšetření jizvy 

Jizva Lp, klidná, zhojená, nebolestivá, pohyblivá, okolí jizvy je protažené, 

nebolestivé 

Vyšetření ldoubní vůle 

DKK patela a hlavička fibuly bez omezení, drobné klouby nohy zlepšení viz 

příloha tabulka č. 7 

Cp zlepšení laterolaterálně i do rotace 

Th do F i E stále kloubní vůle omezena, pružení vidličkou volné 

Lp pružení vidličkou bez bolesti, kloubní vůle do F vázne, do E pruží 

Sl bilaterálně pruží 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů, Vyšetření mozečkových funkcí - beze změny 

Vyšetření rovnováhy 

Romberg, Trendelenburg zlepšení, viz výše, stoj i bez FH 

Vyšetření HKK- celkově beze změny 

Vyšetření trupu 

Trup došlo k napřímení a optimalizaci tonusových poměrů 
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Kožní břišní reflexy - beze změny 

Vyšetření DKK 

DKK bez hypotrofie PDK, na DKK přetrvává hyperpigmentace 

Reflexy myotaktické - reflex patelární (L2-L4) výbavný, ale s nižším 

záškubem, st.2, reflexy medioplantární a Achillovy šlachy (L5-S2) 

hyporeflexie, st.l bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační a zánikové - negativní 

Vyšetření čití 

Povrchové čití - přetrvává horší čití na PDK, celkově zlepšení, ale deficit 

přetrvává 

taktilní - hypestezie od lýtek dolů se zlepšením, cítí polechtání, ale tupě 

algické - bolestivý podnět cítí na zevní straně chodidla s menší latencí 

termické- teplý, studený podnět pozná s menší latencí 

Hluboké čití- polohocit, stereognozie - beze změny 

pohybocit - na akrech zlepšení, latence je kratší 

palestezie- na 1. metatarz st.O v P, vL udává, že "lx zabrnělo", na maleolus 

lateralis bilaterálně st.6 (střední porucha), na caput fibulae st.7 (norma) bilat. 

Závěr z kontrolního (výstupního) vyšetření: 

Ve stoji došlo k těmto yýrazným změnám: stoj možný i bez FH, jistý, 

stabilní, baze na šířku pánve, váha těla nespočívá zcela na patách, přesun 

vpřed, vzhled DKK symetrický, došlo k posílení PDK, přetrvává zešikmení 

pánve, trup je napřímený, břišní stěnu umí oploštit, ale stále prominuje, 

ramena tažena dozadu a dolů, přetrvává mírná protrakce, hlava držena rovně, 

hrudník v expiračním postavení 

Chůze o FH je stabilnější, jistější, baze na šířku pánve, rytmus a délka kroku 

v normě, lepší kladení a odval chodidla 

Stabilita stoje i chůze je jistější, při přenosu váhy stále dochází k poklesu 

pánve, při nanesení váhy těla na přednoží není aktivace flexorů prstců na 
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obou DKK, DKK jsou zatíženy rovnoměrně (viz Romberg, Trendelenburg, 

Véleho test a zkouška 2 vah) 

Pohybové stereotypy jsou zlepšené - bilaterálně nejsou odchylky v ABD a E 

v kyčelním kloubu, při kliku již není elevace lopatek, dechová vlna je 

zřetelná, plynulá, je zvětšen rozsah pohybů hrudního koše 

Celková pohyblivost pacienta je dobrá, došlo k zlepšení kloubní vůle 

v hlezenních kl., drobných kl. nohy a tím i k zvětšení rozsahů pasivních, 

aktivních pohybů v těchto segmentech, Th, Lp se více rozvíjí do F, což 

ukázalo měření distancí na páteři 

Byli minimalizovány svalové dysbalance: došlo k zvětšení svalové síly na 

DKK, zřetelně na PDK, posíleny jsou i dolní fixátory lopatek, výrazně 

zkrácené svaly byly protaženy (m.trapezius, m.rectus femoris, m.tensor 

fasciae latae, m.piriformis a F kolenního kl.), svaly ve zvýšeném napětí se 

relaxovaly (m.trapezius, paravertebrální svaly, m.latissimus dorzi) a ochablé 

svaly normalizovaly svůj tonus (svalstvo PDK) 

Reflexní změny byly odstraněny, kůže, podkoží a fascie jsou protaženy, na 

DKK přetrvává hyperpigmentace 

Neurologické vyšetření- na DKK došlo k větší výbavnosti myotaktických 

reflexů - reflex patelámí (L2-L4) výbavný, ale s nižším záškubem, st.2, 

reflexy medioplantární a Achillovy šlachy (L5-S2) hyporeflexie, st.l 

bilaterálně, povrchové a hluboké čití DKK je mírně zlepšeno, pacient "cítí 

své nohy" a podněty cítí již tupě 

Z hlediska diferenciální diagnostiky došlo k potvrzení našich hypotéz. 

Zešikmení pánve je dáno nestejnou délkou DKK, snížením bolestivosti Lp, 

uvolněním spasmů paravertebrálních svalů a hamstringů lze trup více 

rozvinout do F, minimalizováním svalových dysbalancí se zvětšil rozsah 

kloubní, povzbuzením povrchového a hlubokého čití, propriocepce se stoj a 

chůze staly jistějšími, neurologický deficit přetrvává, zde usuzujeme, že 

oslabení DKK bylo způsobeno útlakem příslušného míšního kořene, který 

byl operativně uvolněn, zdravotní stav pacienta se stále tak lepší 
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3. 7 Zhodnocení efektu terapie a závěrečná doporučení 

Zhodnocení efektu terapie: 

Pacient spolupracoval s ohledem na svůj věk velmi aktivně, během RHB se 

zlepšil stav MT, jsou protažené, jizva s využitím terapie laseru byla rychleji 

zhojena, je pohyblivá. Došlo k harmonizaci těla po svalové stránce, 

minimalizaci svalových dysbalancí, tím se zlepšily i pohybové stereotypy, 

myotaktické reflexy, došlo k stabilizaci pánve, lopatky, trupu, k aktivaci 

HSS a k lepší koordinaci a rozsahu pohybů. 

Závěrečná doporučení: 

Pacient po propuštění RKM by měl pokračovat v ambulantní léčbě, byly mu 

předány kontakty, nadále by měl doma cvičit dle autoterapie. Cviky dobře 

zná a správně provádí. Důraz by měl klást na stimulaci plosek DKK, 

senzomotoriku a posílení DKK s využitím therabandu, overballu. 

S odstupem času by byla vhodná i chůze v balančních sandálech a po 

balančních plochách. Samozřejmostí je nácvik ADL pro samostatné 

fungování při rekonvalescenci v domácím ošetření. Pacientovi bylo 

doporučeno do budoucna celkové KC - procházky, cvičení dle LTV 

plavání, popřípadě zdravotní plavání s dohledem. 
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4. Závěr 

Díky souvislé odborné měsíční praxi na RKM jsem měla možnost 

samostatně pracovat s pacientem a tím si osvojit všechny doposud známé 

fyzioterapeutické metody a postupy. Zajímavé bylo pozorovat průběh 

terapie, lepšící se zdravotní stav pacienta a s tím i jeho psychickou po 

operaci opět narůstající životní jistotu a pohodu. 
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6. Seznam použitých zkratek 

AO - atlanto - okcipitální skloubení 
ABD/ ADD- abdukce, addukce 
ADL- aktivity všedního dne 

Cp - krční páteř 

CT -počítačová tomografie 

DG - dechová gymnastika 
DKK- dolní končetiny (PDK, LDK - pravá, levá dolní končetina) 

EKG - elektrokardiografie 
EMG- elektromyografie 

F /E - flexe, extenze 
FH - francouzské hole 

HKK- horní končetiny (PHK, LHK - pravá, levá horní končetina) 
HSS- hluboký stabilizační systém 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

KC- kondiční cvičení 

KS - kardiostimulátor 

LIP - levá, pravá strana 
Lp-bederní páteř 
LSS - lumbální spinální stenóza 
L TV - léčebná tělesná výchova 

PIR - postizometrická relaxace 
PMG - perimyelografie 
PNF - proprioceptivní neuromuskulámí facilitace 

RKM- rehabilitační klinika Malvazinky 
RTG - rentgen 
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MB - mobilizace 
MRI - nukleární magnetická rezonance 
MT -techniky měkkých tkání 
m. STCM - musculus sternocleidomastoideus 

SEP - somatosenzitivní evokované potenciály 
SIAS/SIPS - spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior 

Th/L přechod- thorako-lUinbální přechod 
Th- hrudní páteř 

ZRIVR - zevní, vnitřní rotace 

7. Přílohy: 

tučně je psaná změna po kontrolním kineziologickým rozboru 

hodnoty v ~edém poli jsou údaje kontromiho (výstupn&ho) kineziologi~kého 

rozboru 

Tabulka č.l Distance na páteři 

Páteř Rozvoj páteře Vstupní hodnota K.cmtrokrí ~ 
, . , . .. __ , _, __ "_, _ __ p .... - .... 

Cp Cepojův příznak 2cm 2om 

--·---
Ottův p.- předklon 2 l~ 

"·- ·--··--- -··-·-Th Ottův p.- záklon I 1,5 

Lp Schoberův p. 3 4 

Cp-Lp Stiborův p. 6 6 
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Tabulka č.2 Antropometrie 

DKK: PDK LDK 

Délka anatomická 95 95 96 96 

funkční 99 99 100 100 

Stehna 42 42 42,5 42,~ 

Bérce 53 53 54 54 

obvod nad kolenem 15cm 46 41 47 48 

přes koleno 45 45 46 
I 4:5 

přes hlavičku fibuly 37 31 38 38 

-· 
Lýtko 34 35 35 35 

--~·· 

přes kotníky 37 37 36 37 
,_,. ___ ... _ ... -·----

hlavičky metatarsů 25 25 24 24 

HKK: PHK LHK 

Délka celé HK 64 64 64 64 

-............. _ .. -
Paže 38 3& 38 3S 

--·-- ·-· --· 
předloktí 26 26 26 26 

Ruky 20 20 20 20 __ ,,..__,_.".... .-.. ·· 
Obvod paže relaxace 35 36 34 l5 

·--... -.................. ---·-
paže kontrakce 36 37 35 ~ 

Loket 29 29 29 29 

předloktí 28 28 28 Z9 

Zápěstí 19 19 19 19 

··4·q- --·-
hlavičky metakarpů 22 

.,.., 
22 "'" _... ..... 
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Tabulka č.3 Goniometrie 

DKK-Kloub Pohyb PDKakt/pas PDK LDKakt/pas LDK 

·--
Kyčelní Flexe 70/75 7S!St 80/90 98/90 

-~- ... --- ---·-·-
Extenze 0/5 10/10 5/10 10/10 

·----- ···- ··-
Abdukce 30/35 4ti4S 35/40 . 4:5/45 

··-··--· .. ~ 
Addukce 30/30 30130 30/30 30130 

zevní rotace 35/40 35140 35/40 35/40 

vnitřní rotace 20/20 í 2tl3t 10110 15/20 

Kolenní Flexe 1351140 135/140 1351140 135/140 

·---·- ·-~ .. - .. ··-·-
Extenze O/O (),1{1 0/0 0/0 

·- ·- -·-
Hlezenní plantámí flexe 30/35 35/35 40/40 4(}/4{) 

.,. _______ 
··-- --··-··-... 

dorzální flexe 15/20 Wl5 20/20 20/25 

Inverze 30/35 35/40 35/40 35/40 - ·-

Everze 15/20 2:0/lS 20/20 20125 

·-·-·-
Palec- MTP Flexe 30/35 3{)135 10/10 20/20 

___ .. ___ .. _ ". __ 
Extenze 30/35 30135 10115 zem 

.. _, .. _ ___ " 
~-· . ·-··--· -·-

Palec- IP Flexe 30/35 30135 15/25 20125 

Extenze ne lze/O neJ.al/0 nelze/nelze nelzelneb-.e 

HKK- kloub Pohyb PHKakt/pas PHK LHKakt/pas LHK 

·-
Ramenní Flexe 1801180 laů/ISO 180/180 ll«l/1 HO 

·---- --- ·-- ---------~ ---

Extenze 35/35 35/35 35/35 35/35 

·----· 
Abdukce 180/180 180/180 180/180 18:0/180 

.. -----·~~ 

zevní rotace 70/75 10ns 70/75 70175 

vnitřní rotace 75/80 75130 75/80 75/00 

Loketní Flexe 1401140 1401146 140/140 140114() 

Extenze O/O 010 0/0 0/0 
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Supinace 85/90 35/510 85/90 85.190 

·- ------·-Pronace 85/85 &5/8'5 85/85 85/35 

Zápěstí palmární flexe 70175 1fJ/75 70/75 76/75 

dorzální flexe 75/75 75/75 75/75 75175 

--
radiální dukce I5/15 15/ 15 15/15 15/15 

ulnární dukce 25/25 25/2"5 25/25 25125 

Páteř Pohyb Rozsah 

___ , __ ..;_"_" -- -----·-·-
Krční flexe 25/30 25130 

-------- - - - --·--
extenze 30/35 30135 

·--·------
lateroflexe vL 20/25, v P 30/35 lt/35 Wlat. 

------
rotace vL 30/35, v P 35/40 J514thilat. 

hrudní, bederní lateroflexe v L 20/20, v P 20/20 20120 bmlt. 

--
rotace vL 10/10, v P 10/10 10110 btlat. 

Tabulka č.4 Zkrácené svaly dle Jandy 

Sval p L p !L 
! 

m. trapezius 2 1 1 I 1 
I 

m.STCM I 1 
·--·- - ---r-----··-.. --... -
1 1 

·-·----4-------m.levator scapulae 1 1 
I 

m.pectoralis major 1 1 1 !o 
I 
I 

m.pectoralis minor 1 1 1 I 1 
! 

m.quadratus lumborum o I o !o 
I --··--- ·---- .1------·----.. ·-

mm.paravertebrální svaly 1 I 1 I J 
i 

m.iliopsoas 1 1 1 
--r-:- ---I t 

i 
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m.rectus femoris 1 2 1 l 1 
i 
I 

m.piriformis 1 2 
. ·----··--·r--·----·-

1 1 1 
i 

mm.ADD 1 1 1 11 
m.tensor fascie latae 1 2 t I 1 

j 

m.F kolenního kloubu 1 2 1 ! 1 
I 

m. triceps surae 1 1 G I 1 
j 

Tabulka č.S Svalový test dle Jandy 

PERIFERNÍ KOŘEN. 

I 
p p POHYB SVAL INERVACE INERV. L L 

·- •. 
flexe 

5 5 (předkyv) scaleni plexus cervicalis Cl-C6 5 5 

n.XI. 

~ 
flexe accessorius, 

s 5 (předsun) stemocleidomastoideus plexus cervicalis C2-C3 5 5 

n.XI. 
accessorius, 

5 5 extense trapezius-pars superior plexus cervicalis C2-C3 5 s 
' -·-

intercostales VI- I 
l+ 2 flexe rectus abdominis XII Th6-Th12 2 l+ 

~ intercostales V-

-~ obliquus ext. et int. XII Th5-Thl2 
A.. 

< flexe s intercostales A.. 

~ 
2 2 rotací abdominis VIII-XII Th8-Thl2 2 2 

subcostalis Th12 
elevace 

5 5 pánve quadratus lumborum plexus lumbalis Ll-L4 5 5 

.....:l plexus lumbalis 
i:.I.l 

>U 
>< 5 4 flexe Iliopsoas femoralis Ll-L4 5 I s 
~ i 
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·- ,-

gluteus max., biceps gluteus inferior L5-S2 
femoris, semitend., 

3 2+ extense semimembr. tibialis, fibularis L4-Sl 3 3 

3 2 extense gluteus maximus gluteus inferior L5-S2 3 3 

3 2 addukce adduktores obturatorius L2-L4 3+ 3+ 

.. 

3 3- abdukce gluteus medius gluteus superior L4-Sl 4 4 

obturatorius, L3-L4 
rotace obturatorius ext., int., 

3 3 zevní quadratus fem., gemelli plexus sacralis L4-S2 4 4 

-·· ,_......._., 

gluteus minimus, 
rotace 

I 3+ 3+ vnitřní tensor fasc.latae gluteus superior L4-Sl 4 4 

- --

biceps femoris, 

o semitendinosus, 

ffi 4 3+ flexe semimembranosus ischiadicus Ll-Sl 4 4+ 
.....:1 o 
~ 

4 3+ extense quadriceps femoris femoralis L2-L4 4 4+ 

flexe 

4 3+ plantární triceps surae ischiadicus-tib. L4-Sl 4+ 5 

supinace a ischiadicus-

o 3+ 3 dorz.flexe tibialis anterior per.prof. L4-L5 4 4 

~ 
~ supinace a 
~ 4 4 plant.flexe tibialis posterior ischiadicus-tib. L4-Sl 4 ... 

plantární peroneus longus et ischiadicus-

3+ 3 pronace brevis per.sup. L4-Sl 4 4 
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·- tibial.-plantaris 1-
med. L5-Sl I 

flexe MP lumbricales 1., II., III., tibial.-plantaris 

4 4 kloubů IV. lat. Sl-S2 4 4 

·-tibial.-plantaris 
med. L5-Sl 

flexe MP 

kloubu tibial.-plantaris 
4 4 palce flexor hall.brevis lat. Sl-S2 4 4 

extensor dig.longus et 

extenze brevis, extensor ischiadicus-

4 4 MP kloubů hall.brevis per.prof. L4-Sl 4 4 

- ·· 
u flexe lPI tibial. -p lantaris 

~ 4 4 kloubů flexor dig.brevis med. L5-Sl 4 4 

~ -o.. flexeiP2 ischiadicus-
< 4 4 kloubů flexor dig.longus tibialis L5-S2 4 4 
~ 
í/) 

flexe IP ~ o.. 
kloubu ischiadicus-

3-t- 3+ palce flexor hall.Iongus tibialis L5-S2 3 3+ 

extense IP 

kloubu ischiadicus-

1 ne lze palce extensor hall.longus per.prof. L4-Sl ne lze 2 

--·' ~ 

interossei plant., 

4 4 addukce adductor hall. tibialis-plant.lat. Sl-S2 4 4 

tibialis-

plant.med. Sl-S2 
interossei dors., 

4 4 abdukce abductor hall. tibialis-plant.lat. L5-Sl 4 4+ 

-......-.- --
abdukce thoracicus 

4+ 4 s rotací serratus anterior longus C5-C7 4 4+ 

addukce a n.XI. 

~ kaudální accessorius, 
f-o 4+ 4 posun trapezius-pars inferior plexus cervicalis C2-C4 4 4+ 
<: o.. o accessorius, .....l 

trapezius-pars medialis pl.cerv., n.XI. 

5- 4 addukce rhomboidei dors.scap. C2-C4 4 5-
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accessorius, n.XI. 
trapezius-pars sup., pl.cerv., 

5 5 elevace levator scap. dors.scap. C2-C5 5 5 

axillaris C5-C6 
deltoideus-pars clavic., 

5 5 flexe coracobrachialis musculocutaneus C5-C7 5 5 

latissimus dorsi, teres axillaris, subsc., 
major, deltoideus-pars 

5 5 extenze scap. thoracodorsalis C5-C6 5 5 

axillaris C5-C6 
deltoideus-pars 

5 5 
o 

abdukce acrom .. , supraspinatus suprascapularis C4-C5 5 5 

ffi abdukce 
~ 5 5 v horiz. deltoideus-pars scap. axillaris C5-C6 5 5 
~ 

addukce 

5 <: v horiz. pectoralis major n .. YJ.. thoracici r<: TJ.. ll 5 " .J '-'..I- .111 J. .1 ~· 

suprascapularis C4-C5 
infraspinatus, teres 

5 5 rotace ext. minor axillaris C5-C6 5 5 

subscap., teres mjr., subscap., 

pector.mjr., latissimus thoracici, 

5 5 rotace int. dorsi thoracodorsalis C5-Th l 5 5 

flexe při 

5 4+ supinaci biceps brachii musculocutaneus C5-C6 4+ 5 

flexe při 

, ....... 5 5 pronaci Brachialis musculocutaneus C5-C6 5 5 

~ o flexe při 
.....:l o 5 5 stř.post. brachioradialis radialis C5-C6 5 5 
)~ 
~ 

I 
f:-<~ 

~ triceps brachii, 
I 

o 5 5 extense anconeus radialis C6-C8 5 I 5 
.....:l ---

5 5 supinace biceps brachii musculocutaneus C5-C6 5 5 
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·- C6-C7 pronator teres 

s 5 pronace pronator quadratus medianus C7-Thl 5 5 

flexe a 
ulnární 

s 5 dukce flexor carpi ulnaris ulnaris C7-Thl 5 s 
- ---

flexe a 

radiální --t-< 5 5 dukce flexor carpi radialis medianus C6-C8 5 5 
r:/) 
)~ 
p.. extense a -< 
N ulnární 

s 5 dukce extensor carpi ulnaris radialis C6-C8 5 5 

-
extense a 

I 
radiální extensor carpi radialis 

5 5 dukce longus et brevis radialis C6-C8 5 5 

medianus 

5 5 flexe MP lumbricales ulnaris C8-Thl 5 5 

extense 

s 5 MP extensor digitorum radialis C6-C8 5 5 

I 

~ 
I 

5 5 addukce interossei palmares ulnaris C8-Thl 5 5 
r:/) 

~ 1--- ···-·-""" 
p.. interossei dorsales, 

5 5 abdukce abduktor digiti minimi ulnaris C8-Thl 5 5 

s 5 flexe lPI flexor dig.superficialis medianus C7-Thl 5 5 

- _," ....... , 
medianus 

I s 5 5 flexeiP2 flexor dig.profundus ulnaris C7-Thl 5 

' --

u 
~ opozice .....:l 
< s 5 palce opponens pollicis p.. 

medianus C6-C7 5 5 

5 5 addukce CM adductor pollicis ulnaris C8-Thl 5 5 
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radia lis 
abdukce abduktor poll.longus et 

5 5 CM brevis medianus C6-C7 5 5 

medianus 

5 5 flexe MP flexor poll.brevis ulnaris C6-C7 5 5 

extense 

5 5 MP extensor poll.brevis radialis C6-C7 5 5 

5 5 flexe IP flexor poll.longus medianus C7-C8 5 5 

5 5 extense IP extensor poll.longus radialis C6-C8 5 5 

Tabulka č.6 Reflexní změny ve svalech 

N normotonus, i hypertonus, ~ hypotonus 

Sval p p L L 

m. trapezius i N i t I 
suboccipitální svalstvo i t i t ·-1 

._, .. ,, .. _., ........ ... -·1 paravertebrální svalstvo i N i N 

m.latissimus dorsi i N N N -~ 

·- -·------mm.pectorales i t i N 

m.STCM i t i t 

m.tensor fasciae latae N N i N 

m.tibialis anterior N N i N 
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-
m.glutaeus maximus ~ N N N 

·- ......... ~ ... ----- · 
m.rectus abdominis ~ N ~ N 

m. adduktor magnus ~ N N N 

J m.adduktor Lotus ~ N N N 

m.gastrocnemius ~ N N N 

m.quadriceps femoris ~ N N N 

mm.peronen ~ N N N 

Tabulka č. 7 Omezení kloubní vůle na DKK 

Kloub DKK omezená kloubní vůle směrem Wmtrokti ádaje 
·-··------... ~ ..... , ... ____ _____ 

IP 1, IP2 prstů bilat. dorzoplantárně :dep~, ale stále omezeoi 

·--
IP palce bilat. dorzoplantárně dorzo~árně 

MPprstůLDK dorzoplantárně, laterolaterálně zlqšení 

MPpalceLDK dorzoplantárně, laterolaterálně Zlepšení 

----···--.. ·~----·· .. _ ,_ .. .-.... .......... 
Lisfrank bilat. dorzoplantárně, do rotace Zlepšen'i 

·-····-·-·--·-·-------.. ·--·--
Calcaneus bilat. laterolaterálně a do rotace Zlepšení 

·--·-----·------·-
Talocrurální bilat. dorzálně Zlepšeni 

-~-·----
Tibiofibulární LDK dorzoventrálně bM: omezeni 

PatelaLDK laterolaterálně bez omezenci 
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Poznámka: Fotodokumentace není pořízena dle požadovaných parametrů, 

neboť na pracovišti nebylo možné jejich dodržení. Proto slouží fotografie 

jen pro dokreslení určité představy o pacientovi. 

Obr.č.2 Pohled na pacienta na začátku terapie - stoj zpředu 

Obr.č.3 Pohled na pacienta na začátku terapie - stoj zezadu 
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Obr.č.4 Pohled na pacienta v závěru terapie - stoj zpředu 

Obr .č.S Pohled na pacienta v závěru terapie - stoj zezadu 
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