
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1.  Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program : Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor : Fyzioterapie

Bakalářská práce

Fyzioterapie u starších pacientů s frakturami obratlů

Autor : Věra Marečková

Vedoucí práce : MUDr. Pavla Mádlová

Mariánské Lázně

2007 / 2008





Poděkování 

Děkuji všem, kteří byli ochotní mi přispět cennými radami i zapůjčením 

studijních materiálů. Toto poděkování bych chtěla věnovat zejména MUDr. Pavle 

Mádlové za její odborné vedení, ochotu a trpělivost. 

Dále děkuji své rodině a přátelům za bezmeznou trpělivost a podporu, bez nichž 

bych se jak ve své práci, tak ve svém životě daleko nedostala. Děkuji.



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny 

prameny, z nichž jsem při psaní své práce vycházela, jsem uvedla v seznamu použité 

literatury. 

V Děčíně, dne  16. 4. 2008                                                                       

Podpis …………………………….



„ Stáří to je stav mysli . “

J. W. Goethe

„ Každý chce být dlouho živ, ale nikdo nechce být starý. “

J. Swift



Abstrakt

Název : Fyzioterapie u starších pacientů s frakturami obratlů

Ve své bakalářské práci se zabývám vznikem fraktur obratlů u seniorů. Jedná se o 

jedny z nejčastějších zlomenin v důsledku osteoporózy. Obecná část je věnována 

procesu stárnutí, popisu osteoporózy, vzniku tzv. patogenetické kaskády a anatomii. 

Speciální část obsahuje možnosti terapie – konzervativní a operativní léčbu, rehabilitaci 

a jednotlivé kazuistiky. 

Klíčová slova : senior, fraktura obratle, rehabilitace

Abstract

Title : Physiotherapy by elder patients with spondyl ´s fracture

In my bachelor work I ´m interested in the origin of spondyl ´s fracture by elder 

patients. Spondyl ´s fracture are one of the most common fracture by elder. The reason 

for them is osteoporosis. Theoretic part is concentrated on the aging process, on the 

describtion of osteoporosis and on the origin of patogenic cascade and anatomy. Special 

part contains different ways of therapy – conservative and operative medication, 

habilitation and several casuistics.

Keywords : elder patient, spondyl ´s fracture, habilitation
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1. Úvod

Co si vlastně představíme pod pojmem starší člověk? Senior? Geront?

Klasifikace etap lidského života podle Světové zdravotnické organizace uvádí tuto 

odpověď :

60 – 74 ranné stáří

75 – 89 vlastní stáří

90 a více dlouhověkost

V současné době se nejvíce využívá členění podle American Geriatric Society :

65 – 74 mladí senioři

75 – 84 staří senioři 

85 – 94 velmi staří senioři 

95 a více dlouhověcí

Jak to vidí společnost..?

Většina z nás si patrně představí stařičkou třesoucí se babičku či dědečka s milým 

úsměvem, pomalu jdoucí po ulici opírajíce se o hůl. Snad si vybavíme i jistotu 

rodinného krbu, stálost a oporu, vzpomínku na pravé domácí koláče, veselé zážitky i 

nezbytné předávání zkušeností a životního moudra.

Někdo si s ohledem na dnešní uspěchanou dobu vzpomene na věčně nazlobené 

důchodce spěchající na autobus, kteří hůlku používají spíše jako zbraň, nemile 

komentují současnou politickou situaci a nevybíravými slovy haní chování naší 

mládeže.

Další z představ o starém člověku nás zavede do nemocničního pokoje. Ticho, 

bílé stěny, od okolního světa nás v tu chvíli dělí jen sklo okenní tabulky. Sklo. Jedno 

slovo. Slovo, které může znamenat naprostou izolaci a pocit osamění, který je často 

horší něž samotná nemoc. Cizí prostředí, nedostatek podnětů, nefungující rodinná 

sounáležitost, ztráta soběstačnosti a závislost na okolí, to všechno má na probíhající 

onemocnění negativní vliv.   Nejbližší kruh těchto lidí tvoří právě odborný personál 

zdravotnického zařízení.

V poslední době ale přibývá i seniorů aktivních, kteří mají stále chuť do života, 

vyhledávají nové podněty a zážitky, využívají univerzit třetího věku pro další 



vzdělávání a vůbec, mají tolik elánu a energie, kterou mnohdy předčí i nás, mladé. 

Téma své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat geriatrickým pacientům, 

protože mne práce s nimi oslovila a navíc bych se touto problematikou chtěla zabývat i 

do budoucna.

Během praxí v rámci studia fyzioterapie jsem měla poměrně často možnost setkávat se 

se staršími pacienty, pochopit specifika této práce, poznat úskalí onemocnění, ale i 

radost ze společných rehabilitačních úspěchů. Krom toho mne k výběru tématu navedla 

i osobní zkušenost, kdy byly fraktury obratlů v odborném zdravotnickém zařízení 

podceněny právě „ s ohledem na věk pacienta “.

Práce je členěna do dvou částí, obecné a speciální. Část obecná je zaměřena na 

vysvětlení stárnutí a změn s ním souvisejících. Dále poukazuji na specifika nemocnosti 

ve vyšším věku a vznik tzv. patogenetické kaskády. Do této části patří i anatomie a 

kineziologie páteře a obratlů. Část speciální se zabývá zobrazovacími metodami a 

možnostmi terapie – léčbou konzervativní a léčbou operativní, je doplněna o tři 

kazuistiky jako příklad konkrétní terapie.

Cílem této práce je zhodnocení a porovnání kladů a záporů konzervativní a 

operativní léčby, obecně pak zdůraznění potřeby rehabilitace u geriatrických pacientů.



2. OBECNÁ ČÁST 

2.1. Fyziologické stárnutí

Fyziologické stárnutí začíná již od 20. roku života a probíhá kontinuálně 

s největšími projevy ve věku nad 65 let. Během tohoto procesu dochází 

k morfologickým i funkčním změnám, které jsou ovlivněny mnoha různými faktory. 

Obecně můžeme tyto faktory rozdělit na vnitřní a vnější.

2.1.1. Vnitřní faktory ovlivňující stárnutí

 pohlaví ( ženy se dožívají delšího věku než muži )

 genetické dispozice ( dlouhověkost předků )

 vrozené genetické nebo získané genové mutace

 nemoci somatické i psychické

2.1.2. Vnější faktory ovlivňující stárnutí

 fyzikální vlivy ( klima, pracovní prostředí )

 chemické vlivy ( práce s nebezpečnými látkami  plicní, kožní komplikace )

 sociální vlivy ( rodinné a sociální zázemí, povahové  rysy jedince, zvládání stresových 

                   situací, vzdělání, partner, děti )

2.1.3. Obecné důsledky stárnutí

 snížení funkčních rezerv každého orgánu ( systému )

 zhoršená adaptabilita na změny vnějšího i vnitřního prostředí

 pokles kompenzačních mechanismů

 zvýšená náchylnost k nemocem

2.2. Specifika nemocnosti ve stáří 

Existuje jen malé množství nemocí, které by byly v přímém etiopatogenetickém 

vztahu k vyššímu věku člověka. Z tohoto důvodu je vhodnější mluvit o chorobách ve 

stáří a ne o chorobách stáří.

Nemocnost ve stáří se vyznačuje určitými specifiky :

 polymorbidita – přítomnost několika chorob současně



 polypragmázie – podávání více léků najednou

 změny v důsledku fyziologického stárnutí

 ztráta soběstačnosti / vysoký stupeň závislosti 

 úzké propojení zdravotní a sociální situace 

 zvláštnosti klinického obrazu

2.2.1. Zvláštnosti klinického obrazu

1.) atypická symptomatologie  -   mikrosymptomatologie

                                                  -   příznaky jsou nespecifické, klinicky němé, 

                                                      vzdálené

2.) častý přechod do chronicity 

3.) vysoký výskyt komplikací a jejich řetězení

2.3. Hlavní geriatrické problémy

 imobilita (  poruchy chůze, pády, úrazy, dekubity, nejistota )

 instabilita ( závratě, nejistota, pády )

 chronická bolest

 imunodeficience

 inkontinence

 poruchy intelektové

 poruchy spánku

 poruchy nálady 

 poruchy výživy

 iatrogenní postižení ( nesprávná diagnóza, léky )

2.4. Patogenetická kaskáda 

S prodlužující se střední délkou života  se zvětšuje i spektrum onemocnění, která 

jsou ve vyšším věku řešitelná mnohem hůř než ve věku středním či mladším. Navíc 

poměrně velké množství nemocí představuje pro seniory imobilizující komplikaci, která 

s sebou přináší postupující dekondici a může vést až ke ztrátě soběstačnosti.



Patogenetická kaskáda je jednou z možných komplikací nemocí ve stáří. Jedná se 

o „ komplikace  kauzálně  spojené  řetězovým  způsobem “ ( V. Pacovský, Geriatrická 

diagnostika ). To se týká i tématu, kterému bych se chtěla věnovat : osteoporóza 

fraktury obratlů  imobilizační syndrom  ztráta soběstačnosti  deprese 

infaustní prognóza

2.4.1. Osteoporóza

Termín osteoporóza pochází z řečtiny a skládá se ze dvou slov – „ osteon “  kost 

a   

„ poros “  pór. Ve volném překladu  tedy doslova pórovitá kost. 

Osteoporóza ( OP ) je systémové onemocnění skeletu, které má progresivní 

charakter. Vyznačuje se poklesem organické i anorganické složky kosti, poruchou 

mikrostruktury a zvýšenou lomivostí. Jedná se o nejčastější metabolické kostní 

onemocnění, které postihuje zejména ženy po menopauze a muže i ženy staršího věku. 

Rychlost kostního vstřebávání převažuje nad novotvorbou, zvyšuje se počet osteoklastů, 

které kost odbourávají. Dochází k úbytku kostní hmoty, u houbovité kosti ke ztenčení 

trámců, kompaktní kost se stává užší a řidší. Je narušena mechanická pevnost kosti a 

zvyšuje se tak riziko vzniku zlomenin. Onemocnění  postihuje  celý skelet, ale mezi 

typické osteoporotické  fraktury  patří  zlomeniny obratlů, distální  části  předloktí  ( 

Collesova   fraktura ) a  proximální  části  kosti  stehenní ( převážně krček femuru ).

Symptomatickou formou OP s kompresivními frakturami obratlů trpí zhruba 20 –

30% žen nad 65 let. Muži jsou postiženi méně často, klinicky významná OP se rozvíjí o 

něco později než u žen, obvykle po 70. roce věku. 

2.4.1.1. Rozdělení OP

A ) Primární ( postmenopuzální a stařecká )

Příčiny :

a) snížená  výstavba  kostní hmoty ( zhoršená tvorba kolagenu, snížené ukládání 

minerálů )

b) zvýšené odbourávání kostní hmoty

 Primární OP postmenopauzální

Typ OP, která se objevuje u žen po menopauze. Souvisí s úbytkem estrogenů,  

hormonů, které se podílejí na udržení kostní hustoty. 



 Primární OP stařecká

Tato forma OP je typická pro starší věk – nad 65 let ( může se objevit i dříve ).

B ) Sekundární ( druhotná, např. při onemocnění jiných systémů )

Příčiny :

a) snížený přísun Ca a kolagenu ( neodpovídající obsah v potravě, špatné 

vstřebávání )

b) zvýšené vyplavování minerálů z kosti ( vliv léků, hormonální poruchy )

c) poruchy tvorby kostní bílkoviny ( po operaci štítné žlázy )

d) nadměrné vylučování Ca z těla ( poruchy ledvin, nádory )

2.4.1.2. Faktory ovlivňující vznik OP 

Predispoziční fyziologické faktory : -  věk ( starší 65 let )

- pohlaví ( u žen období po menopauze a také

                    pozdní  menarche )

                                                                       

Silné rizikové faktory : -  zlomeniny a projevy OP v RA 

                                      -  dlouhotrvající nedostatek Ca a bílkovin

                                      -  rizikové choroby ( choroby imobilizující, onem. jater a ledvin)

                                      -  déle trvající léčba kortikoidy, antiepileptiky

                                      -  hypogonadismus

Podpůrné faktory životního stylu : -  sedavý způsob života

- malá tělesná zátěž

- silné kuřáctví

- nadměrná konzumace alkoholu

- stres

- výživa

2.4.1.3. Osteoporóza u geriatrických pacientů

Osteoporóza bývá v pokročilém stavu, ztráta kostní hmoty dosahuje hranice 

fraktur. U těchto pacientů je zvýšené riziko pádů. Bývá přítomna i osteomalatická 



složka ( hlavně u pacientů s malým příjmem vit. D v potravě, nedostatečné expozici na 

slunci ).

Příčinou OP fraktur nemusí být velké trauma, řada zlomenin vzniká při malém 

násilí, i při běžných denních činnostech. Ovšem častou příčinou fraktur u seniorů jsou i 

pády. U starších lidí je oslabena svalová síla, omezena kloubní pohyblivost, snížené 

psychomotorické tempo, zhoršená schopnost nervosvalové koordinace, bývají přítomna 

revmatická onemocnění, poruchy smyslových orgánů ( nejčastěji je narušena zraková 

ostrost ). 

Vliv mají i některé léky, např. sedativa, antihypertonika, opioidní analgetika, 

která u seniorů mohou způsobovat sedaci, slabost, sníženou koordinaci, posturální 

hypotenzi. 

Mezi další nepříznivé faktory můžeme zařadit nevyhovující obuv, nevhodné 

povrchy i zimní období.

Klinické projevy :

OP se rozvíjí pomalu a velmi dlouho může probíhat asymptomaticky. Obtíže 

přicházejí se vznikem mikrotraumat a následně i kompresí obratl. těl, zlomenin.

2.4.1.4. Vyšetření

Denzitometrické vyšetření :

Používá se ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů 

v kostech. Jedná se o bezbolestné vyšetření, které pacienta nijak nezatěžuje. Díky 

tomuto vyšetření je lékař schopen odhadnout rizika fraktur spojených s OP. 

Metody k určení množství minerálů :

 DXA ( dvouenergiová RTG absorpciometrie )  - nejčastěji používaná metoda

 QCT ( kvantitativní výpočetní tomografie )

 QUS ( kvantitativní ultrasonometrie )

Biochemické vyšetření :

Ca, P, urea, kreatinin, glykémie, jaterní testy, KO, markery osteoresorpce             

( aktivita osteoklastů ), markery osteoformace ( aktivita osteoblastů ).



Incidence osteoporózy v závislosti na věku a pohlaví pacienta

2.5.2. Základní typy a klasifikace fraktur

2.5.2.1. Klasifikace fraktur

Typ A : poranění pouze předního sloupce

Typ B : poranění předního sloupce a zadního sloupce s distrakcí

Typ C : poranění předního sloupce a zadního sloupce s rotací

2.5.2.2. Typy fraktur 

 Kompresivní zlomenina 

 Burst zlomenina ( tříštivá )

 Pincer zlomenina ( klešťová )

 Flekčně – distrakční zlomenina

 Luxační zlomenina

2.5.3. Fraktury obratlů u seniorů

U seniorů jsou nejčastější kompresivní zlomeniny obratlů v důsledku OP, snížení 

meziobratl. plotének, ochabnutí stabilizačního svalstva ( svaly zad a trupu ).



2.5.3.1. Kompresivní fraktury obratlů

Kompresivní fraktury vznikají silou v ose vertikální, páteř je při tom v mírné 

flexi. Tvoří většinu obratlových zlomenin.  Tělo obratle je klínovitě deformováno, bývá 

poškozen přední sloupec obratlů. Tento typ zlomenin bývá stabilní.

Můžeme rozlišit 3 druhy těchto zlomenin : 

1.) zlomeniny vznikající po min. násilném traumatu

2.) zlomeniny vznikající náhle při každodenní činnosti

3.) zlomeniny plíživé, které jsou podmíněné postupujícím snižováním obratl. těla a 

následným zhroucením obratlů

Tyto fraktury jsou nejčastější kolem 60 let, ale i dříve, zvláště u žen. Obvykle 

jsou postiženy obratle dolní hrudní a horní bederní ( Th7 – Th8 a Th12 – L1 ),  krční 

méně. 

Charakteristickým rysem kompresivních fraktur obratlů je intenzivní bolest zad, 

která se zvyšuje při pohybu a při zatížení. Jsou přítomné paravertebrální kontraktury. 

Neurologický nález bývá ve většině případů negativní, někdy se ale kořenové dráždění 

může objevit. 

Tento typ zlomenin u starších pacientů obvykle nebývá spojen s úrazem, což 

může vést k mylné diagnostice. Fraktury obratlů jsou pak dlouhou dobu léčeny 

analgetiky pod obrazem exacerbace chronických degenerativních změn páteře. Neustále 

postupující deformace páteře je tak považována za fyziologický projev stáří.

Co se ČR týče, ročně je prokázáno kolem 20 000 případů osteoporotických 

fraktur obratlů a existuje předpoklad, že reálný počet těchto zlomenin za rok je ve 

skutečnosti 2x až 3x vyšší včetně nediagnostikovaných případů.

2.5.3.2. Biomechanika kompresivních fraktur obratlů

- posun gravitace dopředu

- zvětšení kyfózy

- zvýšená námaha zadních svalů na vyrovnání ohybu

- nárůst tlaku na přední okraj porotických obratlů

2.5.3.3. Důsledky kompresivních fraktur obratlů u seniorů 

Důsledky somatické :

 chronická bolest



 deformity páteře

 poruchy spánku

 snížení motility 

 změny posturální stability a chůze

 nárůst svalové únavy

 progredující sarkopenie

 prohlubující se dekondice

 zvýšené riziko pádů a vzniku dalších fraktur, postupující komprese

     ( 1 kompresivní fraktura obratle 5x zvyšuje riziko vzniku dalších fraktur)

 u fraktur hrudní páteře dochází k rigidnímu postavení hrudníku a redukci plicních  

     funkcí

Důsledky psychické a sociální :

 snížení sebedůvěry a sebeúcty, ztráta sebevědomí

 ztráta soběstačnosti

 závislost na druhé osobě

 omezení denních aktivit

 pokles sociálních kontaktů

 deprese

 anxiosita

 celkové zhoršení kvality života seniora

Osteoporotické fraktury vznikají náhle z „ plného zdraví “ a představují pro život 

pacienta výrazné omezení. Senior se ze dne na den dostane do situace, kdy se stává 

nesoběstačným a závislým na pomoci okolí. Kvalita života je v tu chvíli silně narušena. 

Chronická bolest způsobuje omezenou pohyblivost, nedovoluje řádný odpočinek, 

objevují se poruchy spánku. Zvyšuje se únava, přichází pocit méněcennosti, vzniká 

deprese. Dlouhodobé omezení mobility, kterou s sebou v případě obratlových fraktur 

přináší konzervativní terapie, může vyústit v tzv. imobilizační syndrom. 

Postupný rozvoj páteřních deformit vede k rigidnímu postavení hrudníku a 

následnému omezení plicních funkcí. Tito lidé jsou pak ohroženi bronchopulmonálními 

komplikacemi. 



Kompresivní fraktury obratlů a komplikace s nimi související zvyšují úmrtnost 

seniorů o 23 až 34 %, jsou tedy významným faktorem mortality. 

2.4.4. Imobilizační syndrom

Imobilizační syndrom nebo také syndrom dekondice je označení pro soubor 

chorobných příznaků, který vzniká v důsledku nedostatku pohybu. Už během 36 hodin 

úplného klidu na lůžku se objeví změny v pohybovém a oběhovém systému a postupně 

jsou postiženy i další systémy. K plnému rozvinutí syndromu dochází v 7 – 10 dnech. 

2.4.4.1. Patofyziologické změny  

Skelet 

 nízká aktivita osteoblastů

 nastupující mobilizace vápníku z kostí

 osteopenie ( úbytek celkové kostní hmoty )

 imobilizační OP ( atrofie kosti se strukturálními změnami se sklonem k frakturám )

Svaly a klouby 

 atrofie z inaktivity

 slabost

 kontraktury 

 omezení rozsahu pohyblivosti u kloubů

 bolest kloubů

Oběhový systém 

 ortostatická hypotenze

 riziko vzniku trombů a tromboembolií

 snížení srdeční výkonnosti

Dýchací systém 

 pokles ventilace

 retence hlenu a sputa, obtížné vykašlávání

 plicní hypostáza, vznik hypostatických pneumonií



Nervový systém 

 narušená koordinace

 problémy s udržením aktivní polohy

Metabolické změny

 snížení obranných mechanismů imunity

 negativní dusíková a kalciová bilance

Močový systém 

 obtížnost při močení

 stáza moči

 nedokonalé vyprázdnění měchýře

 nebezpečí infekce, vznik urolithiasy

Trávící systém 

  zhoršená motilita žaludku a střev

 obstipace

Kožní změny

 atrofie kůže

 pomalé hojení ran, riziko vzniku dekubitů

 infekce

Psychické a sociální změny 

 anxiosita a deprese

 ztráta soběstačnosti

 závislost na okolí

2.4.5. Ztráta soběstačnosti

S přibývajícím věkem i polymorbiditou dochází postupně k tomu, že se starší 

člověk stává závislým na svém okolí. Ať už má kolem sebe silné rodinné a sociální 

zázemí, nebo je umístěn v ústavní péči, ztráta soběstačnosti je pro něj vždy velkým 

negativním zásahem do života. Málokdo z nás si teď dokáže představit, že jednou přijde 



doba, kdy nebudeme schopni se o sebe postarat. Senioři často v takovém případě 

pociťují stud, zahanbení i méněcennost. Pocity úzkosti často přecházejí do deprese, 

objevit se mohou suicidální myšlenky.

Péče o starého člověka nevyžaduje jen „ dobrou vůli “, ale také odbornou znalost. 

Je třeba znát praktická opatření, jak se o seniora správně postarat, respektovat jeho 

důstojnost, přání a soukromí. Pokud chce o seniora pečovat rodina v domácím známém 

prostředí, je důležité zhodnocení rizika bydlení a možnosti jeho ovlivnění. Dále je nutná 

spolupráce rodiny se zdravotnickými odborníky. 

2.4.6. Deprese

Syndromem deprese trpí 15 – 20 % starší populace, v institucích pro staré lidi je 

to 30 – 70% . Horší prognóza deprese se týká pacientů osamělých, kteří nemají podporu 

rodiny. Ve většině případů se deprese spojuje s úzkostí, výjimečně se může objevit 

v kombinaci s povznesenou náladou a motorickým vzrušením. Velká část pacientů, u 

kterých je deprese již plně rozvinutá, má převahu tělesných symptomů nad 

psychickými. Nejčastějším typem deprese u seniorů jsou sekundární deprese při 

tělesných onemocněních. Vzrůstá tendence k suicidálnímu chování, více u mužů. 

Deprese se léčí medikamenty, léky však zabírají po delší době a odpověď na ně je 

méně zřetelná. Také je zde větší spektrum nežádoucích účinků. 

Nejdůležitější je seniora stále motivovat, vymyslet pro něj náhradní program 

aktivit, využít jeho dosavadních zkušeností a schopností, popř. je rozšířit. 

2.5. Anatomie páteře

Páteř, columna vertebralis, skeletální osa trupu, probíhá od lebky až k pánvi a 

jsou k ní připojeny pletence končetin. Je složena z obratlů, vertebrae, které jsou 

navzájem spojené klouby, vazy a meziobratlovými ploténkami, jež umožňují 

pohyblivost a zajišťují také pružnost páteře. Obratlová těla svým spojením vytvářejí 

páteřní kanál, canalis vertebralis, ve kterém je umístěna mícha a z ní odstupující kořeny 

míšních nervů. Páteř člověka se skládá ze 7 obratlů krčních ( v. cervicales, C1 – C7), 12 

obratlů hrudních ( v. thoracicae, Th1 – Th12 ), 5 obratlů bederních  ( v. lumbales, L1 –

L5 ), 5 obratlů křížových ( v. sacrales, S1 – S5 ), které srůstají v jednotnou kost 

křížovou ( os sacrum ) a 4 – 5 obratlů kostrčních ( v. coccygae, Co1 – Co4, Co5 ), které 

patří mezi rudimenty a splývají v kostrč  ( os coccygeum ), což je zakrnělý ocasní oddíl 

páteře. Stabilita páteře je zajištěna vazy a svaly zad a trupu. 



Anatomická stavba páteře umožňuje její základní funkce, tzn. funkci nosnou, 

opornou, pohybovou a ochrannou. Páteř a struktury s ní související tvoří společně jeden 

funkční celek, proto porucha jednoho úseku ovlivní dříve či později i úseky další. 

Pro správnou funkci páteře je důležitá její stabilita. Ta je podmíněna neporušenou 

integritou obr. a jejich vazivových spojení. Stabilita je charakterizována jako „ stav, kdy 

při fyziologické zátěži nedochází k deformaci nebo excesivnímu či abnormálnímu 

pohybu v pohybovém segmentu a jsou chráněny nervové struktury. “ ( Zeman, 

Speciální chirurgie ).   

Z hlediska osové stability lze na páteři vymezit 3 systémy – 3 sloupce, jedná se o 

tzv. trojsloupcovou teorii. Přední sloupec je nepárový, tvoří ho obratl. těla a meziobratl. 

disky. Zadní sloupce jsou 2 a formují je párové kloubní výběžky. Systém je 

stabilizovaný pomocí pediklů a obratl. oblouků.

2.5.1. Stavba obratlů

Každý obratel má několik základních častí. Nejmohutnější, ventrálně obrácenou 

částí, je tělo obratle, corpus vertebrae, které nese váhu. Je vyplněno spongiózní kostí 

tvořící kostní trámce tak, že jsou při zátěži orientovány ve směru největšího zatížení.  

Tělo je spojeno s obloukem obratle, arcus vertebrae, a spolu tak ohraničují otvor známý 

jako foramen vertebrale. Sousedící obratle tak formují páteřní kanál, kterým prochází 

páteřní mícha, medulla spinalis. Dorzálně uložený arcus vertebrae je tvořen krátkým 

pediculus arcus vertebrae , který umožňuje jeho spojení s obratl. tělem, a ploténkou, 

lamina arcus vertebrae, která vzadu oblouk uzavírá. Dále se zde nachází kloubní 

výběžky důležité jak pro spojení s obratlem předchozím, processus articulares 

superiores, tak s obratlem následujícím, processus articulares inferiores. Při odstupu 

oblouku jsou znatelné incisura vertebralis superior a incisura vertebralis inferior, 

zářezy ohraničující meziobratlové otvory, foramina intervertebralia. Těmito otvory 

vystupují z páteřního kanálu míšní nervy. 

K obratlovému oblouku jsou připojeny výběžky : výběžek trnový, nepárový, 

processus spinosus a postranní výběžky příčné, processus transversi. Trnový výběžek 

směřuje dorzálně a slouží k uchycení začátků a úponů vazů a svalů. Příčné výběžky jsou 

párové a míří laterálně. Těla obratlů jsou jak na kraniální straně, tak i na straně kaudální 

ukončena ploškami, facies ( terminalis ) superior a facies inferior. Postavení kloubních 

plošek na výběžcích se liší, což má vliv na rozdílnou pohyblivost jednotlivých úseků 

páteře.



Stavba jednotlivých obratlů je rozdílná, záleží na tom, ve které části páteře se 

nacházejí. Vzpřímené držení těla, které je pro člověka typické, představuje pro páteř 

zvýšenou zátěž. Toto rostoucí zatížení podmínilo během ontogeneze zvětšování obratl. 

těl kraniokaudálním směrem. Nejmohutnější jsou proto obratle bederní, které nesou 

váhu hlavy, horních končetin a trupu. 

2.5.2. Obratle krční – vertebrae cervicales

Kromě prvních dvou obratlů, které se liší neobvyklou stavbou, mají krční obratle 

typické znaky. 

Obratl. těla jsou nízká, oválná a širší ve směru příčném než ve směru 

předozadním. Foramen vertebrale je poměrně velké, trojhranné. Terminální plošky jsou 

konkávní. Processus transversi mají ve své bazi otvor, foramen costotransversarium, 

kterým probíhá arteria vertebralis v rozsahu od C6 až po C1. Konec příčného výběžku 

je rozdělen na dva hrbolky tuberculum anterius a tuberculum posterius, mezi kterými je 

zářez pro prostup míšního nervu. Processus spinosus je na konci rozdvojený, výjimku 

tvoří výbězek obr. C7, který je dlouhý, výrazně vyčnívající a pod kůží hmatný. Díky 

němu se C7 označuje jako vertebra prominens a využívá se jako orientační bod při 

počítání obratlů páteře. Processus articulares jsou ploché, jdoucí šikmo.

První krční obratel, nosič, atlas, nemá obratlové tělo ani trnový výběžek. Je 

tvořen dvěma oblouky, arcus anterior a arcus posterior. Postranní části, massae 

laterales atlantis, vybíhají v kloubní výběžky. Horní výběžky mají plošky konkávního 

tvaru, slouží pro spojení s condyli occipitales. Plošky výběžků dolních jsou ploché a 

kruhové pro spojení s C2. Arcus anterior má na dorzální straně jamku, fovea dentis 

atlantis, do které zapadá dens axis. Mezi massae laterales je napjato ligamentum 

transversum atlantis mající za úkol přitlačit dens axis proti přednímu oblouku.

Druhý krční obratel, čepovec, axis ( epistropheus ) má obratlové tělo, z něhož 

kraniálním směrem vybíhá tzv. dens axis. Jedná se o válcovitý výběžek nutný pro 

skloubení s C1. Na dens axis se nacházejí styčné plochy, facies articularis anterior a 

facies articularis posterior, na ventrální straně pro kontakt s fovea dentis, na straně 

dorzální pro spojení s ligamentum transversum atlantis.



2.5.3. Obratle hrudní – vertebrae thoracicae

Obratl. těla jsou větší než u obratlů krčních a jejich velikost se kaudálním směrem 

zvětšuje. Mimo prvních dvou obr. jsou těla delší ve směru předozadním. Na bocích těla 

jsou styčné plochy, foveae costales, umožňující spojení s hlavičkami žeber, které se 

dotýkají dvou sousedních obratlů ( fovea costalis superior na horním okraji, fovea 

costalis inferior na okraji dolním ). Výjimku tvoří obratle Th1, Th11 a Th12, které mají 

jen jednu plošku. Foramen vertebrale je okrouhlé. Terminální plochy jsou rovné. 

Processus transversi jsou silné, dlouhé, směřují dorzolaterálně a na ventrální straně mají 

jamku pro skloubení s hrbolkem žebra, fovea costalis transversalis. Processus spinosus 

je dlouhý, skloněný kaudálně. Processus articulares jsou téměř v rovině frontální. 

2.5.4. Obratle bederní -  vertebrae lumbales 

Obratl. těla jsou vysoká, rozšířená a na příčném průřezu mají ledvinovitý tvar. 

Foramen vertebrale je malé, trojúhelníkovitého tvaru. Terminální plochy jsou rovné, ale 

dolní plocha u posledního obratle bederního, L5, je šikmá, takže tělo je na ventrální 

straně vyšší než vzadu. 

Processus transversus  vybíhá ve dva hrbolky, kraniálně v processus mamillaris, 

kaudálně v processus accesorius. Také zde můžeme najít tzv. processus costarius, který 

příč. výběžek sice připomíná, ale ve skutečnosti se jedná o rudiment lumb. žebra. 

Processus spinosus má čtverhranný tvar a směřuje rovně dozadu. Processus articulares 

leží v rovině sagitální.

Krční, hrudní a bederní obratle se označují jako presakrální obratle a tvoří 

pohyblivou část páteře.

2.5.5. Kost křížová – os sacrum

Je tvořena 5 srostlými obratli ( S1 – S5 ), přední plocha má tvar konkávní, zadní 

plocha tvar konvexní. Přechod L5 v kost křížovou spolu s meziobratlovou ploténkou se 

nazývá promontorium, v dolní části se os sacrum spojuje s kostrčí. Na přední ploše jsou 

4 páry otvorů, foramina sacralia pelvina, kterými vystupují ventrální větvě sakrálních 

nervů. Na ploše dorzální se nachází crista sacralis mediana. Vně od crista sacralis 

mediana jsou umístěna foramina sacralia dorsalia, 4 páry otvorů, kterými prostupují 

dorzální větve míšních nervů. Mezi cornua sacralis je hiatus sacralis vedoucí do kříž. 

kanálu, canalis sacralis. Os sacrum je u ženy kratší a širší než u muže.



2.5.6. Kostrč – os coccygeum

Tato kost vzniká srůstem 4 – 5 obr. kostrčních a má trojúhelníkovitý tvar. Na 

prvním obr. je náběh k vytvoření oblouku jako tzv. cornua coccygea, která směřují proti 

cornua sacralia. Mezi kostí křížovou a kostrčí je synchondróza.

2.6. Spojení na páteři

Na páteři můžeme rozeznat různé typy spojení, juncturae columnae vertebralis.

2.6.1. Meziobratlové ploténky – disci intervertebrales

Meziobratlové ploténky zajišťují spojení mezi obratl. těly. Lidská páteř se skládá 

z 23 plotének, přičemž první se nachází mezi C2 a C3 ( atlas nemá tělo ) a poslední 

mezi L5 a os sacrum. Jejich tloušťka roste kaudálním směrem, podobně jako u obratlů. 

Disci intervertebrales tvoří asi 25% délky páteře.

2.6.1.1.  Stavba meziobratlové ploténky

K obratl. tělům je přivrácena vrstva hyalinní chrupavky, obvod tvoří vazivový 

prstenec, anulus fibrosus, uprostřed ploténky je rosolovité jádro, nucleus pulposus. 

Anulus fibrosus je souhrnné označení pro povrchnější vrstvy vaziva a hlouběji 

uložené vrstvy vazivové chrupavky. Vazivový prstenec je tvořen systémem 10 – 12 

lamel z kolagenních vláken. Hlavním úkolem lamelárního systému je ohraničení 

nucleus pulposus a zamezení jeho nadměrného roztažení při stlačení páteře. Odolává 

tlaku působícímu na páteř, tlumí kompresivní síly.         

Nucleus pulposus je struktura nestálého tvaru obsahující vysoké procento vody a 

proteoglykanů. Díky vodnatému složení je jádro málo stlačitelné a má rosolovitý 

charakter. Jeho poloha se uvnitř anulus fibrosus mění podle různého ohnutí páteře. Při 

zatížení v ose páteře leží téměř ve středu ploténky, rovnoměrně tlačí na fibrózní 

prstenec, umožňuje rozložení tlaku. 

Vazivový prstenec spojuje obratl. těla a s ohledem na lamelární strukturu a 

průběh vláken je zajištěna určitá pohyblivost mezi jednotlivými obratli. Tzn., že 

meziobratlové ploténky nejen zmírňují nárazy působící na páteř při chůzi, běhu, 

skákání, ale rovněž umožňují i pohyblivost páteře.



Množství vody a výška plotének klesá s přibývajícím věkem, dochází k jejich 

snížení a tím i ke zkrácení délky páteře. Výška ovšem klesá i během dne, ráno jsou lidé 

o 1 – 2 cm vyšší než večer.

2.6.2. Páteřní klouby

Páteřní klouby, articulationes intervertebrales, ploché klouby vytvořené mezi 

processus articulares,  mají schopnost jen drobných pohybů. Tvary kloubních ploch jsou 

odlišné v závislosti na páteřním úseku, vymezují typ a rozsah pohybu v dané části 

páteře. 

2.6.3. Spojení kraniovertebrální

Jde o systém kloubů a vazů, které spojují bazi lební, atlas a axis.

 Articulatio atlantooccipitalis

Spojení mezi kondyly kosti týlní a facies articulares atlasu. Je to kloub elipsoidní, který 

umožňuje kývavý pohyb vpřed a vzad i omezené úklony do stran.

 Articulatio atlantoaxialis 

       Jedná  se o kloub podvojný. Je složen z articulatio atlantoaxialis lateralis a articulatio    

atlantoaxialis mediana. 

Art. atlantoaxialis lateralis je párový kloub vytvořený mezi facies articulares C1 

a C2.

Art. atlantoaxialis mediana je kloub nepárový ležící mezi dens axis a fovea 

dentis atlantis.

Kolem dens axis, který zde funguje jako čep, se otáčí atlas, zhruba o 30 stupňů 

na každou stranu. Dens axis je zezadu držen lig. transversum atlantis.

Zjednodušeně se dá říci, že první skloubení umožňuje pohyby kývavé, skloubení druhé 

pak napomáhá rotaci hlavy.

2.6.4. Spojení kostovertebrální 

Žebra a obratle jsou spolu v kontaktu na dvou místech : hlavičky žeber se stýkají 

s diskem a plochami na bocích obratl. těl, hrbolky žeber jsou ve spojení s plochou na 

processus transversi.



2.6.5. Kloub sakroiliakální

Spojení fac. auricularis kosti křížové  a fac. auricularis kosti kyčelní. Tento kloub 

je schopen předozadních a kývavých pohybů, ale jen malého rozsahu. 

2.7. Zakřivení páteře

Páteř člověka je zakřivena ve dvou rovinách, v rovině sagitální ( předozadní ) a 

frontální. Při pohledu ze strany připomíná tvar písmene S. V sagitální rovině jsou patrné 

konvexity vpřed, lordózy a konvexity vzad, kyfózy. Páteř má lordózu krční ( vrchol mezi 

C3 a C4 ), kyfózu hrudní ( vrchol mezi Th6 a Th7 ) a lordózu bederní ( vrchol na úrovni 

L3 a L4 ), někdy se popisuje i zakřivení čtvrté, kyfóza os sacrum.

Zakřivení páteře se postupně vyvíjí, pomáhají ho formovat a udržovat krční a 

zádové svaly. Při narození jsou na páteři vyvinuta jen tzv. primární zakřivení, hrudní a 

křížové. Páteř má tvar písmene C.

Sekundární zakřivení, lordózy, se vytvářejí později. První zakřivení, krční 

lordóza, se začíná rozvíjet v době, kdy dítě zvedá hlavičku činností šíjového svalstva. 

Bederní lordóza se vytváří při postupném vzpřimování trupu, stoji, chůzi. Uplatňují se 

zde vzpřimovače trupu. Správné fyziologické vytvoření lordóz a kyfóz značí dobrý 

vývoj šíjového a bederního svalstva.

Jak již bylo napsáno, vzpřímené držení těla představuje pro lidskou páteř zvýšené 

zatížení. Páteř je 2x esovitě zakřivena, zakřivený sloupec vykazuje lepší pružnost než 

sloupec se zakřivením jediným. Při esovitém tvaru je páteř méně náchylná k poškození. 

Současně vytváří páteř svým zakřivením vhodnou polohu pro těžiště těla.

2.7.1. Zakřivení vadná

A ) Záda prohnutá

      Jsou zde vystupňovány lordózy i kyfózy, zvláště lordóza bederní.

B ) Záda plochá

Předozadní zakřivení jsou nevýrazná, jsou známkou sval. slabosti, zádové svaly 

nejsou    

dostatečně  silné nebo jsou ochablé ( např. u dlouhodobě ležících pacientů ). Páteř 

snadno vybočuje ke straně.

     

C ) Záda kulatá



      Krční i hrudní páteř vytváří kyfotický oblouk, hlava jde dopředu.

 Kulatá záda u starších lidí, u kterých  s rostoucím věkem dochází 

k ubývání a ochabování zádových svalů a také k poklesu 

meziobratl. destiček.        

V rovině frontální se páteř může vybočit do stran, vzniká pak stav označovaný 

jako skolióza. 

Dalším abnormálním zakřivením páteře je gibus, hrb. Ten se často objevuje u 

starších žen po zlomeninách obratlů v důsledku osteoporózy.     

2.8. Pohyblivost páteře

Pohyblivost páteře je výsledkem pohybů mezi jednotlivými obratli. Pohyb mezi 

obratl. těly se děje jednak stlačováním meziobratl. plotének, jednak v intervertebrálních 

kloubech. Pohyblivost a její rozsah souvisí s výškou meziobratl. plotének, goniometrií 

kloubů, tuhostí kloub. pouzder a také tím, zda jsou obratle  volné  nebo  zda  jsou  

připojeny  k jiným kostem ( žebra ). 

Na páteři rozeznáváme tyto druhy pohybů : 

 předklon = anteflexe ( flexe ), záklon = retroflexe ( extenze )

 úklon = lateroflexe

 otáčení = rotace  (torze )

 pohyby pérovací

Anteflexe a retroflexe jsou nejvýraznější v oblasti krční a bederní, v hrudním 

úseku jsou nepatrné. Totéž platí i o lateroflexích. Rotace se týkají krční a hrudní páteře. 

Při úklonech páteře může dojít i k tzv. rotaci trnů bederní páteře, která ale není 

výsledkem pohybu v meziobratl. kloubech, nýbrž je důsledkem nestejné výšky přední a 

zadní části obratle.

2.9. Vazivový aparát

Přední podélný vaz, ligamentum longitudinale anterius, pokrývá přední plochu 

obratl. těl od ventrálního oblouku atlasu až po kost křížovou. Je pevněji spojen s obratl. 

těly než s meziobratlovými ploténkami. Jeho pokračováním je lig. sacrococcygeum 

anterius.



Zadní podélný vaz, ligamentum longitudinale posterius, běží po dorzální ploše 

obratl. těl, začíná na kosti týlní a končí na kosti křížové. Je spojen více 

s meziobratlovými ploténkami, s obratl. těly méně. Je mnohem tenčí a slabší než vaz 

přední. Pokračováním tohoto vazu je ligamentum sacrococcygeum dorsale profundum. 

Tyto dlouhé vazy vymezují rozsah předklonu a záklonu.

Nadtrnový vaz, ligamentum supraspinale,  jde od týlní kosti až po kost křížovou, 

v oblasti šíjové se tento vaz rozšiřuje ve vaz šíjový, ligamentum nuchae, který odděluje 

šíj. svaly pravé a levé strany. Zkrácení tohoto ligamenta vede k omezení rozsahu flexe 

hlavy vůči krční páteři. 

Mezi obratl. oblouky se nacházejí vazy žluté, ligamenta flava. Jsou z elastického 

vaziva a mají nažloutlou barvu. 

Mezi trnovými výběžky jsou vazy mezitrnové, ligamenta interspinalia, která omezují 

rozsah flexe páteře. 

Ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale spojuje cornua sacralia a 

cornua coccygea, uzavírá hiatus sacralis.

Mezi příčnými výběžky jsou nataženy ligamenta intertransversalia. Jejich 

zkrácení vede k omezení rotace a lateroflexe páteře. 

2.10. Svalový aparát

2.10.1. Svaly zádové -  musculi dorsi 

Svaly zádové tvoří skupinu svalů, která se nachází na dorzální straně trupu od 

týlní oblasti až ke kostrči. Z vývojového hlediska se dělí na svaly autochtonní a 

heterochtonní. 

Svaly  autochtonní – vlastní svaly hřbetní, musculi dorsi proprii

Tyto svaly jsou uloženy hluboko, jsou orientovány rovnoběžně s páteří a inervaci 

obstarávají dorzální větve spinálních nervů. Skupinu autochtonních svalů je dále možné 

rozdělit na krátké svaly hřbetní a dlouhé svaly hřbetní (uloženy povrchněji ). Funkcí 

těchto svalů je vzpřimování páteře, proto také bývají označovány souhrnně jako mm. 

erectores trunci. Při jednostranné kontrakci umožňují uklonění páteře na stranu 

kontrahovaných svalů.

Krátké svaly hřbetní

Jedná se o svaly umožňující spojení dvou sousedních obratlů.



Paří sem : 1.) mm. interspinales

                 2.) mm. intertransversarii

                 3.) m. sacrococcygeus dorsalis 

                 4.) mm. nuchae profundi

Dlouhé svaly hřbetní

Tento typ svalů nespojuje obratle sousední, ale přeskakuje větší počet obratlů. 

Řadíme sem :

1.)  Systém spinotransversální : m. splenius capitis, m. splenius cervicis

2.)  Systém spinospinální : m. spinalis thoracis, m. spinalis cervicis, m. spinalis capitis

3.)  Systém sakrospinální ( m. erector spinae ) : m.longissimus, m. iliocostalis

4.) Systém transversospinální : m. semispinalis thoracis, m. semispinalis cervicis, m.  

      semispinalis capitis, m. multifidus, mm. rotatores

Svaly heterochtonní

Zahrnují sv. spinokostální jdoucí od páteře k žebrům a sv. spinohumerální, které 

spojují osu skeletu s HK. Jsou inervovány ventrálními větvemi spinálních nervů.

a) Sv. spinokostální : m. serratus posterior superior, m. serratus posterior 

inferior

b) Sv. spinohumerální : m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. rhomboideus 

major, m. rhomboideus minor, m.levator scapulae

Při symetrické kontrakci zádové svaly provádí extenzi páteře při fixaci pánve, 

podílí se na dýchacích pohybech, zvětšují bederní lordózu. Hluboké svaly jsou základní 

částí hlubokého stabilizačního systému. 

2.10.2. Svaly břišní – mm. abdominis

Rozlišujeme tři skupiny břišních svalů – ventrální, laterální a dorzální.

1.) Ventrální skupina : m. rectus abdominis, m. pyramidalis

2.) Laterální skupina : m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus  

abdominis, m. transversus abdominis, vagina m. recti abdominis

3.) Dorzální skupina : mm. intertransversarii laterales lumborum, m. quadratus

lumborum



Bližší přehled svalů a jejich funkcí je uveden v přílohách.

2.11. Hřbetní mícha – medulla spinalis

Začíná u  foramen magnum, od medulla oblongata je oddělena decusattio 

pyramidum. Z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů   ( C1 – C8, Th1 – Th12, L1 –

L5, S1 – S5, Co ) které vznikají spojením předních a zadních kořenů míšních. Mícha je 

zásobována větvemi z a. subclavia, aorta descendens, a. vertebralis.



3. SPECIÁLNÍ ČÁST

Léčba poranění páteře může být jak konzervativní, tak i operativní. Určitý typ 

poškození se léčí vždy konzervativně, jiné typy poranění mohou být okamžitou indikací 

k operačnímu výkonu. Existuje skupina poranění, kterou lze léčit oběma způsoby (např. 

kompresivní fraktury obratlů ). Výběr terapie pak záleží na mnoha faktorech, jako je 

celkový stav a věk pacienta ( záleží na typu zlomeniny, lokálním nálezu, neurologickém 

nálezu ), jeho prognóza do budoucna, možnosti a zkušenosti daného pracoviště. U 

fraktur v důsledku OP, tedy převážně u starších pacientů, se dle možností zahajuje 

funkční operativní léčba, protože dlouhodobý pobyt na lůžku v rámci konzervativní 

terapie vede k dekondici a možnému rozvoji imobilizačního syndromu.  

3.1. Radiodiagnostické a zobrazovací metody

3.1.1. RTG vyšetření

Základní vyšetření pro stanovení diagnózy, nejdříve se provádí snímky celé 

poškozené oblasti ve dvou rovinách, podle výsledku pak snímky cílené na určitý obratel 

nebo segment. 

3.1.2. CT vyšetření

Často navazuje na RTG vyšetření, je diagnostickou metodou pro většinu 

zlomenin páteře, určí typ zlomeniny a i stav páteřního kanálu. 

3.1.3. MR 

Vyšetření, které se využívá k posouzení stavu míchy, k odhalení fragmentu 

meziobratlového disku v kanálu nebo k odhalení jiné příčiny komprese míchy. 

3.1.4. Scintigrafie

Vyšetření,které se uplatňuje spíše v diferenciální diagnostice ( např. rozlišení 

čerstvé zlomeniny od starších lézí u osteoporotické páteře ).

3.2. Konzervativní terapie

Nejčastěji se používá u poranění Th a L páteře. Základem je zklidnění pacienta na 

lůžku a po určité době, kdy by mělo dojít k nápravě a ke zmírnění či odstranění bolestí, 



včasná mobilizace o berlích a RHB  zádového a břišního svalstva. Tímto způsobem se 

léčí např. i kompresivní zlomeniny Th a L páteře nebo odlomení příčných výběžků 

obratlů L páteře. Jednoduché fraktury obratl. těl jsou znehybňovány podle stupně 

komprese a počtu zlomených obratlů na dobu 3 – 6 týdnů klidu na lůžku. Starší 

zlomeniny mohou pacienty upoutat na lůžko i na dobu několika měsíců. 

Pro zpevnění krční i torakolumbální páteře se využívají korzety ( prefabrikované 

ortézy ). Pro oblast krční páteře se používají plastové nákrčníky či límce, které se 

vyrábějí v různých velikostech a jsou snímatelné. Taktéž se využívá i Halo – fixace.  

Pro Th páteř se využívá Jewetův korzet ( lehký ) nebo korzety sádrové. Korzet musí mít 

3 základní opěrné body : mečovitý výběžek, symfýza a místo zlomeniny L páteře. 

Hyperextenzí při sádrování se dosáhne repozice zlomeniny a tuto repozici korzet dál 

aktivně udržuje. Typem sádrového obvazu je i tzv. sádrové lůžko, které je určené pro 

zlomeniny v oblasti Th – L přechodu. Modeluje se přímo na pacientovi. 

Základem konzervativní léčby je klid na lůžku, imobilizace korzetem. Lůžko by 

mělo být pevné, rovné. U korzetu je třeba dbát na to, aby nemocného neomezoval při 

dýchání. V rámci polohování je dovoleno přetáčení na bok jako prevence proti 

komplikacím z dlouhodobé imobilizace. 

Stoj se provádí z lehu na břiše  - pacient se posune celým tělem co nejvíce 

k okraji lůžka, spustí dolů DK, která je blíže k okraji, na zem a opře se o plosku. Koleno 

má mírně pokrčené. Pak se začne vzpírat o HKK do stoje, trup drží rovně ( k tomu 

napomáhá korzet ) a zároveň spouští z lůžka i druhou DK. Při vzpřímení trupu napne i 

kolena. Fyzioterapeut poskytuje pacientovi oporu, první vertikalizace by měla být 

krátká, dáváme pozor na ortostatický kolaps. Ve stoji pacient trénuje rovnováhu, 

přenášení váhy z jedné DK na druhou, postupný trénink chůze.

Pacient si smí dojít na toaletu, ale je nesmí si sednout na mísu, musí hmotnost těla 

udržet na pokrčených DKK a trup držet rovně jako při stoji. 

Pozdní následky zlomenin páteře 

- deformace obratle

- vznik pakloubu

          rozvoj posttraumatické segmentální nestability

          bolest



3.3. Operativní terapie

3.3.1. Perkutánní vertebroplastika

Perkutánní vertebroplastika ( PVP ) je operativní léčebná metoda sloužící ke 

zpevnění poškozeného obratlového těla. Hlavní indikací pro PVP u seniorů jsou 

kompresivní zlomeniny obratlů. Díky této technice je možné současně ošetřit i více 

fraktur stejného nebo různého stáří. Metoda PVP je vysoce efektivní u fraktur vzniklých 

v časovém úseku od 2 týdnů do 1 roku. U zlomenin starších je efektivita zákroku 

snížena v závislosti na stáří zlomeniny. Velkou výhodou operativní léčby je malá 

invazivita a rychlý návrat člověka zpět do aktivního života. 

3.3.1.1. Historie

Jako první tuto metodu použili ve Francii Galibert a Deramond u hemangiomu C2 

v roce 1984. K dalšímu rozvoji došlo v 80. letech minulého století v Lyonu, od poloviny 

90. let následovalo USA. V České Republice se tato metoda využívá od roku 2005.

3.3.1.2. Indikace k PVP 

 těžká OP obratl. těl

 bolestivé maligní postižení obratlů ( myelom, metastázy )

 symptomatické hemangiomy ( bolestivé, u kterých existuje hrozba zhroucení a 

     komprese )

 osteonekróza obratl. těl

 u strukturálně změněných obratlů před chirurgickým výkonem

3.3.1.3. Indikace u OP

Fraktury kompresivní :

- starší 2 týdnů ( do 1 roku )

- způsobující výraznou bolest

- neodpovídající na léčbu konzervativní (6 – 9 týdnů)

Těžká OP bez komprese :

- hrozící kolaps obratl. těla

- prevence zhoršení ventilačních funkcí při postižení hrudního úseku

U seniorů je potřeba počítat i tzv. dodatkovými specifickými kritérii :



 schopnost spolupráce při výkonu

životní prognóza

 zlepšení kvality života po výkonu

3.3.1.4. Kontraindikace absolutní 

 nekorigovatelná koagulopatie

 fraktury obratlů s postižením neurologickým

 alergie na „ kostní cement “

 zánětlivé afekce ( absces, septický stav, osteomyelitida )

3.3.1.5. Kontraindikace relativní 

 uvolněný fragment zadní hrany obratle

 tumor propagující se do páteřního kanálu

 kolaps obratle se snížením výšky těla  80 – 90 %

 zúžení páteřního kanálu  20 %

 fraktura starší 1 roku

3.3.1.6. Vyšetření pacienta před výkonem

 anamnéza, základní somatické vyšetření, neurologické vyšetření

 laboratoř : běžné odběry, zánětlivé markery, koagulace

 vyšetření zobrazovací : RTG v obou základních projekcích

                                         doplnění o CT nebo MR

Fraktura jednoho obratle :

Provádí se CT nebo MR obratle před až obratle za zlomeninou.

Vícečetné fraktury různého stáří :

Využívá se MR doplněná o STIR ( sekvence MR s potlačeným signálem tuku ), 

která rozliší akutní ( do 1 týdne ), subakutní ( do 2 – 3 měsíců ) a víc jak 3 měsíce 

trvající frakturu. Jestliže MR se STIR není dostupná, používá se CT v kombinaci se 

scintigrafií kostí. 



3.3.1.7. Příprava pacienta

Zahrnuje : informovaný souhlas 

                 premedikaci

                celkovou analgosedaci

                lokální anestézii punkčního kanálu

                zajištění žilního vstupu

3.3.1.8. Podstata metody 

PVP se provádí vertebroplastickou jehlou, která je pod skiaskopickou kontrolou a 

kontrolou CT zavedena do poškozeného obratl. těla. Samotný výkon spočívá v aplikaci 

2 – 8 ml PMMA ( polymethylmethakrylát )  - kostního cementu nebo hydroxyapatitu do 

porotického těla obratle. PMMA získá 90 % mechanické pevnosti za 1 hod inu po 

aplikaci. Je nutné kontrolovat distribuci cementu a intaktnost páteřního kanálu a jeho 

obsahu. PVP se provádí v analgosedaci a místním znecitlivění. K ověření správného 

uložení cementu dochází hned po aplikaci na sále prostřednictvím CT a ještě jednou 

před propuštěním bočným RTG snímkem. 

3.3.1.9. Pooperační péče

- 1 – 2 hodiny supinační poloha

- průběžné neurologické kontroly

- bočný RTG snímek páteře před propuštěním

Při hladkém průběhu bez komplikací může být klient propuštěn během 

následujícího dne. Je však třeba ambulantní sledování, léčba OP a neurologické 

kontroly. 

3.3.1.10. Komplikace 

Procentuálně se počet komplikací u PVP pohybuje v rozmezí 1- 3 %. 

Řadí se sem :  únik kostního cementu mimo tělo obratle

                                  do meziobratl. disku ( nejčastější typ komplikace, u které  

                                                                       existuje až  58 % riziko pravděpodobnosti 

                                                                       vzniku nové fraktury kontaktního obratle )                                                               

                                  epidurálně nebo foraminálně ( vzácné, okamžitá míšní nebo  

                                                                                     kořenová komprese )



                                  do paravertebrálního řečiště ( bez klinické odezvy, výjimečně 

                                                                                    plicní embolizace ) 

                          trauma při zavádění jehly

Klinické projevy komplikací

Klinické projevy komplikací se u PVP objevují v 5 – 7 %.

Patří k nim :  bolest

                           - postižení nervových struktur

                           - postižení okolních tkání

                      neurologická symptomatologie

                           - postižení míšní

                           - postižení nervových kořenů

                     celkové projevy 

                           - oběhové obtíže

                           - známky infekce

                           - alergická reakce na kostní cement

3.3.1.11. Pracoviště provádějící PVP v ČR

 Nemocnice Na Homolce Praha

    Radiodiagnostické oddělení

 Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha

    Ortopedická klinika

 Fakultní nemocnice Brno

    Radiodiagnostická klinika

 Fakultní nemocnice Plzeň

    Radiodiagnostické oddělení

 Fakultní nemocnice Hradec Králové

    Radiodiagnostická klinika



3.4. Rehabilitace

Cílem rehabilitace je obnovení původního stavu člověka a to jak po stránce 

pohybové, výkonnostní, pracovní, tak hlavně návratu soběstačnosti. Rehabilitace by 

vždy měla být součástí jakékoliv léčby, jejímž cílem je naprosté vyléčení pacienta a 

znovuobnovení jeho sil.

3.4.1. Zásady rehabilitace v geriatrii

Rehabilitační proces, zvláště u geriatrických pacientů, je dlouhodobý a důraz se 

klade především na návrat co možná největší soběstačnosti. V případě, že není možný 

návrat k úplnému zdraví, je důležité připravit seniora na změny vzniklé  v souvislosti 

s daným onemocněním, úrazem či poraněním. 

RHB seniorů musí být přizpůsobena zvláštnostem, které souvisejí s jejich vyšším 

věkem. Jak již bylo řečeno v teoretické části, u těchto pacientů převažuje problematika 

polymorbidity, disability, chronických onemocnění, omezení nebo ztráty soběstačnosti a 

osamělosti. 

Je velice důležitá včasná a správná diagnostika a nastolení co nejdřívější RHB, 

neboť ta pomáhá  zpomalit přechod onemocnění do chronicity, omezit dopad funkčních 

poruch na soběstačnost seniora a snižuje závislost staršího člověka na jiné osobě. 

Pro RHB geriatrických pacientů je také významné zdůraznění psychické a 

sociální stránky. 

RHB je vždy výsledkem komplexního přístupu celého zdravotnického týmu. 

3.4.2. Cvičební jednotka

Cvičební jednotka pro geriatrické pacienty je vícevrcholová. Měly by být 

prováděny pravidelné kontroly TK, TF i DF, vždy na začátku a na konci cvičení. Doba 

trvání jednotky je individuální dle možností a aktuálního stavu pacienta, pohybuje se 

v rozmezí 10 – 45 min. 

3.4.3. Zásady cvičení  se seniory 

Je důležité zachování důstojnosti starších klientů, proto je vždy oslovujeme           

„ pane “,  „ paní “.

Dále je nutno brát ohled na psychický stav geronta, spolupráce se seniory je často 

ztížená z důvodu ztráty motivace a rozvoje depresivního syndromu. Je potřeba starší 



pacienty neustále motivovat, povzbuzovat, poukazovat na úspěchy, byť malé, protože i 

ty jsou nesmírně důležité pro motivaci. 

Při cvičení se seniory musíme počítat i s poruchami smyslů, hlavně zraku a 

sluchu, které se mohou stát určitým blokem při vedení cvičební jednotky. 

Často se setkáváme s různými psychickými nemocemi, v popředí bývá deprese, 

demence a paranoidní psychóza. 

3.4.4. Léčebná tělesná výchova u seniorů

  LTV vychází ze zachovalých funkcí organismu, které se snažíme neustále rozvíjet a  
      posilovat

 celková aktivace organismu, zlepšení dynamiky a koordinace, zvýšení 

      psychomotorické aktivity, nácvik chůze

  rozvoj funkční zdatnosti, posílení soběstačnosti

  slovní povely ke cvičení musí být dostatečně hlasité, jasné a výstižné, stručné

  cviky je vhodné kromě vysvětlení i názorně ukázat, popř. provést s pacientem cvik 

      pasivně pro jeho lepší pochopení

  změny polohy provádíme pomalu ( kontrola TK a TF )

  cvičíme od nižších poloh k vyšším 

  cvičební jednotku prokládáme relaxačními cviky

  cvičení by mělo být zábavné, využíváme různých pomůcek

  vyhýbáme se švihovým cvikům, hlubokým předklonům, záklonům a náhlým 

      změnám poloh

3.4.5. Funkční geriatrické vyšetření

Funkční geriatrické vyšetření - Comprehensive Geriatric Assessment

zprostředkovává komplexní pohled na klienta jako na bio - psycho - sociální jednotku. 

Umožňuje celkové kvalitní zhodnocení zdravotního stavu pacienta. 

Začlenění tohoto vyšetření vede ke komplexnímu přístupu ke klientovi, aktivnímu 

vyhledávání jeho existujících nebo potencionálních zdravotních a psychosociálních 

problémů, zlepšení kvality ošetřovatelské péče, aktivní činnosti terapeutického týmu.

Pro zhodnocení celkového stavu klienta z hlediska soběstačnosti, mentálních 

funkcí, psychického stavu využíváme několik typů testů :

  Test základních všedních činností  ADL ( Activity of Daily Living )

  Test instrumentálních všedních činností iADL ( instrumental Activity of Daily 



     Living )

  Test mentálních funkcí MMSE ( Mini Mental State Examination )

  Škála deprese pro geriatrické pacienty ( Depresion Scale for geriatric  patients )

  Orientační zhodnocení stavu výživy MNA ( Mini Nutritional Assessment )

3.4.6. Vyšetření

Provádíme vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem. U ležících 

pacientů již většinou máme k dispozici předběžné informace, které si doplňujeme a 

upřesňujeme. 

Důležité je odebrání anamnézy – OA, FA, AA, GA, RA, SA, PA, NO. Klienta 

hodnotíme ze 4 stran – zepředu, zezadu a z obou boků. Pro zhodnocení rozsahu 

pohyblivosti v kloubech se využívá goniometrické měření, pro zhodnocení svalové síly 

pak svalový test. 

3.5. Postupy a metody využité při rehabilitaci 

3.5.1. Polohování

Polohování se využívá tam, kde chceme zabránit vzniku deformit, svalových 

kontraktur, omezenému pohybu v kloubech, vytvoření dekubitů. Správná poloha 

zabraňuje vzniku nežádoucích komplikací a zmírňuje bolest. Polohuje se 24 hodin, 

polohy se musí pravidelně měnit po 2 – 3 hod. 

3.5.2. Pasivní pohyby

Jedná se o typ pohybu, který je vykonáván jinou osobou nebo přístrojem za 

naprosté relaxace svalstva pacienta. Provádí se jen do pocitu bolesti. 

Účelem pasivních pohybů je :

- zvětšení nebo alespoň udržení kloubní pohyblivosti

- protažení zkrácených svalů

- zabránění vzniku kontraktur

- vytvoření představy pohybu a reedukace aktivního pohybu

3.5.3. Dechová cvičení – dechová gymnastika

Dechová cvičení by měla být součástí každého systémového tělesného cvičení, 

nejen pro nemocné, ale i zdravé. Dechová gymnastika je jedním z prvků LTV, ovšem je 



pro organismus méně náročnější než jeho ostatní formy a lze ji uplatnit i tam, kde je 

LTV kontraindikováno. 

Při nácviku dýchání je důležité ponechat rytmus dýchání individuální, dle 

možností pacienta, nevedeme jednotku slovy – „ teď  nadechnout, teď vydechnout “. 

Dohlížíme na to, aby nemocný nezadržoval dech. 

Nejvhodnější polohou pro nácvik správného stereotypu dýchání je stoj a leh na 

zádech. Při cvičení u pacientů s deformitami páteře a hrudníku, s vadným držením těla, 

chorobami dýchacího ústrojí začínáme vleže na zádech a postupně přecházíme na 

cvičení ve vertikalizujících polohách ( sed, stoj  - pokud nejsou kontraindikovány ). 

Svaly, které se podílejí na dýchací činnosti : m. diaphragma, mm. intercostales 

externi, mm. intercostales interni.

Cíle dechové gymnastiky 

1.) zlepšení nebo alespoň udržení dýchacích funkcí ( zvýšení plicní ventilace )

2.) zlepšení pohyblivosti hrudníku a mechaniky dýchání

3.) prevence vzniku komplikací ( např. u dlouhodobě ležících )

4.) nácvik správného reflexu dýchání

5.) zklidnění, snížení TF po ukončení cvičební jednotky

Rozdělení dechové gymnastiky

1.) Základní dechové cvičení

   

2.) Speciální dechové cvičení 

   

a) statické dýchání

   

b) dynamické dýchání

        

c) lokalizované dýchání ( vědomě prohloubené )

        

3.5.4. Aktivní pohyby



Aktivní pohyb je vykonáván silou vlastních svalů pacienta a jeho vůlí. 

Aktivní pohyby dělíme podle :

A ) typu svalové kontrakce – koncentrická, excentrická, izometrická

B ) odporu – gravitačnímu, elastickému, manuálnímu, vodnímu

C ) způsobu provádění – vedený, tahový, švihový, kyvadlový

D ) akt. pohyb s odlehčením 

E ) akt. pohyb s dopomocí

F ) PIR 

3.5.5. Kondiční cvičení

Kondiční cvičení je nejdostupnější forma individuálního i skupinového cvičení. 

Využíváme ho pro zlepšení  nebo alespoň udržení stávajícího stavu pacienta. Slouží 

k udržení kloubní pohyblivosti, svalového tonu, nervosvalovou koordinaci). 

Účel :

- zamezení vzniku komplikací

- zvýšení fyzické zdatnosti

- zlepšení látkové výměny

- urychlení regeneračních a reparačních pochodů

- rozptýlení od hospitalizace

3.5.6. Cévní gymnastika

Cévní gymnastika je součástí aktivního cvičení.Provádí se střídavým zvedáním a 

spouštěním DKK. Slouží jako prevence tromboembolických příhod, protože svalová 

pumpa pracujícího lýtkového svalstva omezuje stagnaci krve v cévách DKK. 

3.5.7. Měkké techniky

V manuální medicíně jsou měkké techniky v podstatě jemnými masážními prvky. 

Ovlivněním reflexních změn ve svalech a v podkoží se jejich pomocí sníží bolestivost a 

tím se připraví terén pro další fyzioterapeutické postupy. 

3.5.8. Míčkování

Míčková facilitace je komplexní masážní metoda, která napomáhá relaxovat a 

protahovat krční, břišní, hrudní svaly, dále svaly páteře, pletence ramenního, pánve. 



Reflektoricky ovlivňuje také hladké svaly průdušek a tak zlepšuje vykašlávání. 

Míčkování zvyšuje vitální kapacitu plic, prohlubuje dech, snižuje DF.

3.5.9. Mobilizace

Mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu při funkční 

poruše. Provádíme ji opakovanými pohyby ve směru kloubní blokády. Mobilizaci 

neprovádíme v plném rozsahu pohybu kloubu, ale soustředíme se na směr, ve kterém je 

pohyb omezen. Nesmíme ztrácet předpětí, tzn. vrátit se z krajní polohy kloubu do 

neutrální. 

3.5.10. Kabatova metoda

Kabatova metoda – metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

Podstatou  jsou velké pohybové stereotypy vedené tzv. diagonálním směrem se 

současnou rotací. Základními prvky jsou pohybové vzory, proprioceptivní stimulace 

s výrazným protáhnutím cvičené části, posilování oslabených svalů,  kontakt terapeuta, 

tlak, odpor, tah a přesné načasování průběhu cviku. 

Dráhy, kterými jsou pohybové vzorce vedeny se označují jako diagonály – 1. a 2. 

diagonála. Každá má dvě krajní postavení : kořenové klouby ve flexi = flekční vzorec, 

kořenové klouby v extenzi = extenční vzorec. Sled pohybů v pohybovém vzorci je 

označován jako timing, sled pohybů zaměřených na posílení oslabené svalové skupiny 

nebo na zvýšení omezeného rozsahu je označován jako timing for emphasis. 

3.5.11. Vojtova metoda

Vojtova metoda – metoda reflexní lokomoce využívá poznatků, že pohyb se děje 

v pohybových vzorech, které jsou vrozené. Vojtova metoda tyto pohybové vzory

provokuje z určité polohy těla drážděním určitých spoušťových zón. 

Kromě vlivu na pohybový aparát působí tato metoda také na senzitivní 

vegetativní nervový systém včetně psychické složky. Má vliv i na změny TK, dýchání, 

periferního prokrvení. 

3.5.12. Bobath koncept

V současné době je tento koncept označován jako  neurodevelopmental treatment. 

Cílem je odbourání patologického vzoru, facilitace fyziologického pohybu vedoucí 

k funkčním činnostem, regulace tonu. Složky cvičení se vzájemně prolínají, patří mezi 



ně : polohování, handling, příprava, facilitace / inhibice. Je důležitá komprehensivní 

RHB a holistický přístup.

3.6. Kazuistiky

3.6.1. Kazuistika č. 1

Klientka : M. N.

Ročník : 1927

Věk : 81 let

Bydliště : Zahrádky

Výška : 160 cm

Váha : 53 kg

NO : lehká centrální pravostranná hemiparéza, starší kompresivní fraktura Th11

Klientka byla hospitalizována pro prekolapsový stav, ale vzhledem k CT 

vyšetření, kde nebyly prokázány žádné ložiskové změny, byla propuštěna ještě téhož 

dne. O 3 dny později byla opět hospitalizována pro vzniklé poruchy hybnosti PHK,       

„ jakoby ruka nebyla její “. Stěžovala si na slabé a roztřesené DKK, větší oslabení 

vnímala na pravé straně. Neschopna chůze. Dále udávala celkové bolesti zad. 

OA : ICHS 

         DM II. typu

         hypertenze – 18 let trvající

         choledocholithiáza

         nefrolithiáza

         inkontinence

Operace : HYE

                  AE

                  operace katarakty bilat. – následné zhoršení zraku

                  v r. 2004 implantován kardiostimulátor



Úrazy : nezjištěno 

FA : Anopyrin 100 mg   1 -  0 - 0

         Betaloc 25 mg   1 - 0 - 0

         Cordarone 200 mg   1 - 0 - 0

         Glucophage 500 mg   1 - 0 - 1

AA : tetracyklin – exantém

Abusus : nekuřačka

               abstinentka

GA : celkem 4 těhotenství - první proběhlo bez obtíží, narodil se zdravý syn 

                                           - další dvě těhotenství skončila spontánním potratem

                                           - čtvrté těhotenství ( přes zákaz lékařů ) bylo problémové, ale 

                                             císařským řezem se narodila zdravá dcera

         HYE, AE

         menopauza od 50 let

Pomůcky : brýle

RA : Matka zemřela přirozenou smrtí, otec na AIM. Klientka pochází z velké rodiny,   

         byla šestým z osmi dětí. První dva sourozenci zemřeli v dětském věku, ale neví 

         z jakého důvodu.  

        

SA : Klientka žije s manželem v rodinném domku na malém městě. Do doby 

        hospitalizace byla soběstačná. Manžel je po CMP, nesoběstačný, odkázaný na 

        pomoc další osoby, vyžaduje trvalý dohled – stará se dcera. Se synem se klientka  

        nevídá vůbec.  Ze sourozenců žije již jen mladší sestra. Zavedena PS.

      

PA : SD

        Dříve pracovala jako zdravotní sestra.

Lékařem indikována konzervativní terapie pomocí korzetu.



Vyšetření 

Klientka při vědomí, dobře orientovaná místem, časem, osobou. Je ochotná ke 

spolupráci, těší se na RHB, protože se chce co nejdříve vrátit domů k manželovi. Je 

schopná se s dopomocí postavit, chůze v rámci pokoje max.  5  min, toaleta s dopomocí 

( dojde na WC sama, ale vyprazdňování ve stoje je vysilující, má pocit nejistoty a obavy 

z pádu, je  potřeba přítomnost další osoby ). Nachlazená. 

Subjektivní potíže : 

Klientka udává bolesti krční páteře, pocit neobratnosti v PHK, slabost a 

nestabilitu DKK, potíže s dýcháním. 

                                

Objektivní vyšetření :

Orientačně provedena Mingazziniho zkouška : HKK – PHK poklesla dříve.

Zepředu :

Postava : normální

               BMI : 20, 7

Hlava : mezocefalická

            mírně ukloněná k pravé straně – zkrácení m. SCM pravé strany

            obličej symetrický

            oční bulby ve středním postavení, žádný nystagmus

            zornice izokorické, skléry bílé

            jazyk se plazí ve střední čáře

Krk : reliéf souměrný

          bolestivost trapézového a šíjového svalstva

Prsy : symetrické, výše bradavek stejná

Hrudník : souměrný, dobře klenutý 

                dýchání jde ztěžka, je nepravidelné, často náhle zrychlené

                oboustranně zkrácené mm. pectoralis major



                

HKK : omezen rozsah pohybu v ramenním kloubu PHK, LHK hybná dobře do všech 

            směrů, je znát oslabení svalstva v důsledku inaktivity i staršího věku        

            svalová síla asymetrická, PHK  celkově slabší, zhoršená i jemná motorika -  

            schopnost úchopu pravostranně snížená

            taxe oboustranně přesná          

            

Provedeno orientační goniometrické vyšetření ramenních kloubů :      

GONIOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ RAMENNÍHO KLOUBU I. :

TYP POHYBU PHK LHK

Flexe 80o 90o

Extenze 30o 30o

Abdukce 60o 90o

Musculus pectoralis major 100o 120o

Zevní rotace 70o 80o

Vnitřní rotace 60o 70o

                    

Břicho : břišní svaly oslabené jizvy v oblasti podbřišku zhojené

            

DKK : končetiny oslabené, hypotrofické, bez známek zánětu, bez varixů

           hybnost v kloubech do všech směrů zachována   genua valga nožní klenba spadlá  

           na obou stranách  patrné otoky kolem kotníků

Kůže : jizvy po operacích zhojené, jiné defekty nejsou       

Orientace : zachována ve všech základních směrech

Mobilita a soběstačnost : v rámci lůžka soběstačná, s pomocí přejde do stoje

Zezadu : 

Hlava : mírný úklon na pravou stranu

Krk, ramena, záda : napětí šíjového a trapézového svalstva, pravá strana více   

                                dolní úhly lopatek ve stejné výši, odstáté

                                torakobrachiální trojúhelníky souměrné                                

                                paravertebrální svaly zkráceny



                                         

Pánev : zadní spiny symetrické, ve stejné výši

            DKK: gluteální svaly ochablé, gluteální rýhy nesymetrické, pravá výš  

                       oslabené adduktory stehen

                       zkrácené flexory kyčlí

                       podkolenní rýhy souměrné   

                       reliéf lýtek symetrický                   

Z boku :

hlava předsunuta 

břicho prominuje dopředu

hyperlordóza bederní páteře

předklopení pánve vpřed

ADL při přijetí : 55 bodů

Krátkodobý rehabilitační plán :

  Edukace pohybů

-   klientka poučena o zákazu sedu, vysvětlen nový stereotyp pohybu při vstávání 

    z lůžka

  Dechová gymnastika

-   prováděn nácvik dechové vlny, lokalizované dýchání do horní a dolní části hrudníku, 

    do břicha, využity vibrace při výdechu za účelem uvolnění hlenu z dýchacích cest

  Posílení jemné motoriky 

-   trénování různých druhů úchopů, využití míčků, „ ježků „ 

  Míčkování krční páteře

-   příprava terénu na měkké techniky

  Měkké techniky na krční páteř

-   ovlivnění napětí svalů a podkoží v oblasti šíje pro zmírnění bolestivosti



  Cévní gymnastika

-   prováděna jako prevence proti vzniku trombů

  Aproximace ramenních, loketních kloubů a zápěstí

-   přiblížení kloubních plošek za účelem zlepšení propriocepce

  Mobilizace periferních kloubů

-   mobilizace pro zvýšení rozsahu pohyblivosti

  Celkové kondiční cvičení

-   na posílení HKK a DKK

  Protažení zkrácených svalů

-   m. SCM na pravé straně, paravertebrální zádové svaly, mm. pectoralis, flexory kyčlí

  Posílení ochablých svalů

-   svaly břišní, gluteální, adduktory stehen, mezilopatkové  svaly

    

  Vojtova metoda

-    využita pro lepší prodýchání

  Kabatovo cvičení

-   zvýšení rozsahu pohybu HKK

  Vertikalizace

-   postupná, nejdříve krátké postavení, srovnání se, udržení rovnováhy, získání větší 

    jistoty

  Nácvik chůze

-   nejdříve krátce po pokoji

Dlouhodobý rehabilitační plán :

  Pokračování v nácviku chůze



  Rytmická stabilizace

  Trénink sebeobsluhy

  Kondiční cvičení

Hlavní cíl : schopnost samostatné mobility

                   vertikalizace

                   chůze

                   zlepšení jemné motoriky PHK

Po 2 týdnech RHB klientka obstojně zvládala vertikalizaci i chůzi po pokoji a 

částečně i po chodbě, doba chůze se prodlužovala   ( z počátečních 5 min na 10 – 15 

min ). Díky protažení svalů a cvičení se zvýšil rozsah pohyblivosti ramenního kloubu i 

jemné motoriky PHK. 

GONIOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ RAMENNÍHO KLOUBU II. :

TYP POHYBU PHK LHK

Flexe 90o 90o

Extenze 30o 30o

Abdukce 70o 90o

Musculus pectoralis major 110o 120o

Zevní rotace 70o 80o

Vnitřní rotace 65o 70o

Zhodnocení : 

Klientka byla celkem hospitalizována 4 týdny. Na začátku RHB spolupracovala

velmi dobře, ochotně, chtěla se co nejdříve vrátit domů, aby se mohla dál starat o 

manžela. Její psychický stav byl dobrý. V průběhu hospitalizace však klientčin manžel 

zemřel, což mělo za následek ztrátu motivace a rozvoj depresivního syndromu. 

Klientka ztratila zájem o RHB  i o okolní prostředí. Nedařilo se mi ji přesvědčit o 

potřebě a nutnosti cvičení. Uzavřela se a odmítala jakoukoliv komunikaci nejen se 

mnou, ale s veškerým zdravotnickým personálem. Došlo k rychlému rozvoji 

imobilizačního syndromu   ( pneumonie, dekubity ).

Prognóza byla infaustní, pacientka po 4 týdnech hospitalizace zemřela. 

     



3.6.2. Kazuistika č. 2

Klientka : J. V.

Ročník : 1928

Věk : 80 let

Bydliště : Praha

Výška : 162 cm

Váha : 85 kg

NO : TIA s pravostrannou symptomatologií, starší kompresivní fraktura Th12

Klientka byla přeložena na geriatrickou kliniku VFN a 1.LF UK z neurologické 

kliniky VFN, kde byla hospitalizována pro bolesti LS páteře. Týden před hospitalizací 

upadla z lůžka v důsledku v. s. TIA s krátkodobou expresivní afázií a pravostrannou 

symptomatologií. Od doby pádu udával manžel zhoršené vyjádření řeči, klientka 

nemohla nalézt správná slova, přeříkávala se. Při CT vyšetření nebylo prokázáno 

ischemické ložisko v CNS ani hemoragie. Na RTG páteře byla zjištěna starší 

kompresivní fraktura Th12, poroza. Bolesti LS páteře progredovaly, nabyly 

imobilizující intenzity, max. je v pravém třísle s iradiací po přední straně stehna ke 

koleni. 

OA : kompr. fraktura Th12, kostní hmota zasahuje do míšního kanálu, který je zúžen na 

         7 mm

         ( přední stěna dur. vaku odtlačena, v. s. těsný kontakt s pochvami kořenů Th12 )

         ischemická CMP – TIA s pravostrannou symptomatologií

         chronická VBI

         ICHS, kardiopulmonální komplikace

         systémová hypertenze 

         osteoporóza

         polytopní vertebrogenní algický syndrom

         močová inkontinence

         obezita

         deprese



Operace : HYE

                  AE

                  TEP levého kolenního kloubu

Úrazy : 0

FA : Egilok 25 mg   1 - 0 - 1

        Anopyrin 100 mg   0 - 1 - 0 

        Tiapridal 100 mg   0 - 0 - 0 - 1 ( tbl. na noc )

        Cipralex 10 mg   2 - 0 – 0

        Sorbimon 20 mg   1 - 1 - 0

        Calciferol 1 amp. i. m. / měsíc

        Coxtral   1 - 0 – 1

        Ca eff. 500 mg   1 - 0 - 1 

AA : léková - 0

         ostatní – náplasti

Abusus : nekuřačka

               abstinentka

GA : ve 38 letech porod císařským řezem

         HYE

         menopauza od 50 let

Pomůcky : zrak korigován brýlemi

                   před hospitalizací francouzské hole

RA : Matka klientky zemřela na karcinom vaječníku, na co zemřel otec neví. Má bratra, 

         který neví, s čím se léčí. Její syn žije v ID pro poruchu imunity.

SA : Klientka bydlí s manželem v panelovém domě v 7. patře, výtah je k dispozici. 

PA : SD



         Dříve pracovala jako úřednice.

Před hospitalizací chůze o dvou francouzských holích, spolu s manželem schopná 

vykonávat běžné domácí práce. Týden před hospitalizací po proběhlé TIA již jen ležela. 

Po pádu je klientka značně depresivní, došlo k poklesu kognitivních funkcí a 

zájmu o proces RHB. Hrozí rozvoj imobilizačního syndromu. 

Byla nasazena antidepresiva  SSRI, ale jejich efekt bude zřetelný až po 2 – 3 

týdnech. 

Vyšetření 

Klientka při vědomí, orientovaná místem, časem, osobou. Výrazně negativní 

přístup, je v silné  depresi, nemá zájem o spolupráci a o proces RHB, nevidí v tom 

žádný smysl. Je upoutána na lůžko, z neurologické kliniky doporučen snímatelný 

korzet. Vzhledem k neochotě ke spolupráci a imobilitě  jsem počáteční vyšetření 

provedla jen vleže na zádech, zbytek informací získán od ošetřujícího personálu. 

Subjektivní potíže :

Nemocná si stěžuje na celkovou bolest zad, pocity slabosti v DKK, jiné obtíže 

neudává. 

Objektivní vyšetření:

Zepředu :

Postava : obézní

BMI : 32, 7

Hlava : mezocefalická, ve středním postavení

            obličej symetrický, n. VII. inervuje správně

            oční bulby ve středním postavení, bez nystagmu 

            zornice izokorické, skléry bílé

            jazyk se plazí ve střední čáře, vlhký, bez povlaku 

Krk : reliéf krku souměrný

Prsy : levý prs větší, levá bradavka níž



Hrudník : fyziologická konfigurace

               dýchací pohyby symetrické, dýchání v celém  rozsahu, klidné, pravidelné

HKK : končetiny bez otoků, zánětu, 

           ramena v protrakci – zkrácené mm. pectoralis major a minor oboustranně

           rozsah pohybů aktivních i pasivních odpovídá věku 

           svalová síla symetrická

           taxe oboustranně přesná

Břicho : břišní svaly výrazně oslabeny

DKK : končetiny bez otoků, zánětu, varixů

           hybnost v kloubech omezena věkem 

           svalová síla symetrická

           oslabené gluteální svaly

           hypotrofie m. quadriceps femoris

           kolenní klouby mají artrotickou konfiguraci, beze změn měkkých tkání v okolí      

           kloubů  

           

Kůže : jizvy po prodělaných operacích dobře zhojené

Orientace : všemi základními směry zachována

Mobilita a soběstačnost : imobilní, v rámci lůžka soběstačná

ADL při přijetí : 35 bodů

Krátkodobý rehabilitační plán :

  Edukace pohybů  

-   zákaz sedu, vstávání přes břicho



  Zlepšení psychického stavu

-   motivace, poukázání na malé RHB úspěchy, podpora rodiny

  Dechová cvičení

-   lokalizované dýchání

  Pasivní a aktivní pohyby

-   na počátku RHB převažovaly pasivní pohyby z důvodu nezájmu o cvičení, později  

    aktivní cvičení

  Cévní gymnastika

-   prevence proti tromboembolickým komplikacím

  Mobilizace periferních kloubů

  Kondiční cvičení HKK a DKK

-   posílení HKK pro udržení opory při chůzi – posílení extenzorů lokte, posílení DKK 

    pro nácvik chůze

  LTV na lůžku, využití overballů

  Cvičení HKK dle Kabata

-   zvetšení pohyblivosti HKK

  Protahování zkrácených svalů

-   mm. pectoralis major a minor, paravertebrální zádové  svaly

  Posilování oslabených svalů

-   břišní svalstvo, gluteální svaly, m. quadriceps femoris, mezilopatkové svaly

    

  Nácvik mobility na lůžku

  Vertikalizace 

-   postupná, postavení na několik vteřin, odpočinek, zaměřena na udržení rovnováhy



  Nácvik chůze s oporou

  Využití Bobath konceptu

-   placing HKK

Dlouhodobý rehabilitační plán :

  Pokračování v nácviku vertikalizace

  Nácvik chůze s oporou 

  Nácvik sebeobsluhy

  Snížení váhy

  Cvičení na posílení HKK a DKK

  Zvýšení ADL

Hlavní cíl : schopnost mobility

                    zvýšení ADL

Klientka byla hospitalizována po dobu 3 týdnů na geriatrické klinice, byla s ní 

postupně nacvičována vertikalizace, při cvičení udávala bolest.

Bylo doporučeno provedení PVP v nemocnici Na Homolce. Pacientka s výkonem 

souhlasila, manžel byl informován. 

Po výkonu ponechána 1 den v klidu, ale následující den zahájena intenzivní RHB. 

 kondiční cvičení na lůžku

 aktivní cvičení ve stoje

 chůze s oporou

Zhodnocení :

Před provedením PVP se klientka cítila špatně, jak po fyzické, tak i po psychické 

stránce. Stále udávala bolest zad, převládaly depresivní nálady, bylo obtížné ji 

přesvědčit o smysluplnosti RHB. Odmítala cvičit. Později navázán užší kontakt, 

klientka začala spolupracovat, RHB ji začala bavit. 

Před PVP měla z výkonu obavy, ale ty byly díky dobré informovanosti za strany 

lékařů zažehnány. Po PVP byla klientka v dobré kondici, došlo k úlevě do bolesti, 

zvýšení pohyblivosti a zlepšení psychického stavu. 



Klientka schopna samostatně chůze s chodítkem na kratší vzdálenosti, schopna 

samostatného přesunu na pokojové WC. Patrný vliv SSRI ve smyslu zlepšení 

spolupráce při RHB a spontánní aktivity.

Klientka propuštěna somaticky i psychicky kompenzovaná a stabilizovaná, bez 

bolestí. Doma o ni pečuje manžel spolu s pomocí PS a HC. 

ADL při propuštění : 40 bodů 

Doporučení :

Pokračovat i nadále v aktivním pohybu, chůzi s chodítkem, celkovém kondičním 

cvičení pro posílení HKK a DKK,  snížení váhy pro zmenšení zátěže nosných kloubů. 

    

3.6.3. Kazuistika č. 3

Klientka : E. M.

Ročník : 1938

Věk : 70 let

Bydliště : Praha

Výška : 160 cm

Váha : 55 kg

NO : kompresivní fraktury obratlů Th12, L1, L2, L3, fraktury žeber V. – X. nalevo, 

         IX. – X. napravo

         

Klientka byla přeložena z 1. chirurgické kliniky VFN, kde byla hospitalizována 

po pádu. Prodělala několik pádů nejasné etiologie, pravděpodobně kolapsové stavy i 

s poruchou vědomí. Byly diagnostikovány vícečetné kompresivní fraktury obratl. těl 

TH12, L1, L2, L3, dále vícečetné fraktury žeber V. – X. nalevo, IX. –X. napravo. 

Přítomny hematomy, brýlový hematom. 

OA : od r. 2004 hypertenze

         2 roky léčena pro deprese – dochází na psychiatrii



Operace : zlomenina levé pažní kosti

                  páska pro močovou inkontinenci

Úrazy : st.p.opakovaných pádech nejasné etiologie

              st. p. frakturách ( výše zmíněné )

FA :  Tramal tbl. 100   1 - 0 - 1

         Heparin inj. 5000 j. s. c.   1x denně

         Ambrobene tbl.   1 - 1 - 1

Atarax tbl.   ¼ - 0 - 0

         Citalec 20 tbl.   1 - 0 - 0 

         KCl tbl.   1 - 0 - 1    

         Dipidolor při bolesti

AA : léková - 0

         ostatní - nesnášenlivost mléčných výrobků 

   

Abusus : kuřačka – 30 cigaret denně, začala před 2 lety

              alkohol pije občas

GA : porod 1

         potrat 0

         menopauza od 48 let

Pomůcky : brýle na čtení

                   2 snímatelné zubní protézy

RA : Na co zemřeli rodiče neví, děti nemá. 

SA : Žije s manželem ve 4. patře s výtahem.

PA :  SD

         Dříve administrativní pracovnice. 



Vyšetření 

Klientka při vědomí, orientována místem, časem, osobou. Má zájem o RHB, je 

ochotná spolupracovat. Využita antidepresiva. Je schopna stoje i krátké chůze po 

pokoji. 

Subjektivní potíže :

Klientka si stěžuje na močovou inkontinenci, st. p. operaci močového měchýře 

byl lepší, ale nechodila na žádné kontroly a stav se zhoršil. 

Objektivní vyšetření :

Zepředu :
Postava : normální

               BMI : 21, 5

Hlava : mezocefalická

            ve středním postavení

            obličej symetrický

            bulby ve středním postavení, bez nystagmu

            skléry bílé, zornice izokorické 

            jazyk ve střední čáře, bez povlaku

Krk : reliéf souměrný, ale napjatý

Prsy : symetrické, bradavky souměrně ve stejné výšce

Hrudník : fyziologická konfigurace, dobře klenutý

                dýchací pohyby v celém rozsahu, klidné, pravidelné

                

HKK : končetiny bez otoků, známky zánětu nejsou 

           konfigurace kloubů bez patologie           

           rozsah hybnosti odpovídá věku 

           svalová síla symetrická 

           taxe oboustranně přesná

  



Břicho : břišní svaly oslabeny

DKK : končetiny bez otoků, zánětu, varixy jsou, ale klidné

            silnější m. quadriceps femoris na pravé straně – stojná noha pravá

            kolenní klouby artrotické konfigurace, genua valga

           

Kůže : na pravé polovině hrudníku hnědé eflorescence po pásovém oparu

            na levé paži odbarvující se hematomy, na pravé paži taktéž

           

Orientace : zachována ve všech směrech

Mobilita a soběstačnost : ležící, v rámci lůžka soběstačná, chůze v korzetu

Zezadu :

Hlava : střední postavení

Krk, ramena, záda : zkrácené trapézy na obou stranách, 

                                oslabené mezilopatkové svaly – protrakce ramen

                                zkrácení paravertebrálního svalstva 

                                 torakobrachiální  trojúhelníky souměrné

Pánev : v rovině

DKK : ochablost  gluteálního svalstva, gluteální rýhy symetrické

            oslabení adduktorů, 

            zkrácené flexory kolen, podkolenní rýhy souměrné 

Z boku :

předsun hlavy 

břicho vyklenuto vpřed

v oblasti bederní páteře hyperlordóza



ADL při přijetí : 40 bodů

Krátkodobý rehabilitační plán :

  Edukace pohybů

  Dechová cvičení

-  zvýšení vitální kapacity plic

  Cévní gymnastika

-   prevence vytvoření krevních sraženin

  Mobilizace periferních kloubů

  PIR m. quadriceps femoris pravé i levé strany

-   zlepšení uvědomělé aktivace svalů

  Kondiční cvičení HKK i DKK

  Kabatovo cvičení

  Posilování oslabených svalů 

-   břišní, gluteální, mezilopatkové 

  Protahování zkrácených svalů 

-   trapézy, paravertebrální svaly

  Posílení svalů pánevního dna

  Vertikalizace

  Nácvik chůze

Dlouhodobý rehabilitační plán :

  Pokračování v aktivní chůzi



  Kondiční cvičení

  Sebeobsluha

                     

U pacientky doporučena PVP. Klientka s provedením výkonu souhlasila, manžel 

byl informován. PVP provedena v nemocnici Na Homolce. 

Za 3 hodiny po výkonu už klientka byla schopná aktivního cvičení ve stoje a 

chůze bez opory. Po týdnu byla od provedení PVP byla propuštěna do domácí péče. 

Zhodnocení :

Klientka velmi ráda spolupracovala při všech navržených fyzioterapeutických 

postupech, jak před provedením PVP tak i po ní. Cvičení se pro ni stalo příjemným 

zpestřením hospitalizace, nebrala ho jen jako nutné zlo. Přetrvávaly stížnosti na 

močovou inkontinenci. 

Po PVP se klientka cítila velmi dobře, byla schopna samostatné chůze. Byla 

zainstruována o nevhodných pohybech a poučena o správných pohybových 

stereotypech. 

ADL při propuštění : 85 bodů

Doporučení :

Trénink aktivní chůze, pravidelné kondiční cvičení. 

4. DISKUSE

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení dvou vytýčených témat. Na jedné 

straně to byla problematika RHB u seniorů, na straně druhé porovnání výhod a nevýhod 

konzervativní a operativní léčby u diagnózy fraktur obratlů.

Konzervativní terapie u seniorů má jednu velkou nevýhodu a tou je dlouhodobá 

imobilizace, která může vést až k rozvoji imobilizačního syndromu. Konzervativní 



postup vyžaduje klidový režim  po dobu 3 – 8 týdnů a používání korzetu. Schopnosti 

nemocného a dostupnost domácí péče jsou faktorem omezujícím možnost propuštění 

z nemocnice. Je nesmírně důležité seniory stále motivovat k aktivitě a rozvíjet tak jejich 

fyzickou a funkční zdatnost pro rozšíření soběstačnosti, i jako prevenci proti 

komplikacím z déletrvajícího ležení. Dlouhodobá hospitalizace má velmi negativní vliv 

i na psychiku starších pacientů, je tedy třeba stále vzbuzovat zájem o RHB, snažit se, 

aby cvičení bylo zábavné, nešablonovité. Motivace a aktivace ke cvičení bývají u 

seniorů ztíženy vlivem chronických onemocnění, polymorbiditou, bolestí, zhoršenými 

smysly i psychickou nemocí. 

Operativní postup, provedení PVP, má komplexní přínos pro život seniora. 

Nespornou výhodou je miniinvazivnost výkonu. Pro indikaci k PVP se používají 

neinvazivní indikační vyšetření, samotný výkon je prováděn v analgosedaci, což 

umožňuje provedení  i u polymorbidních pacientů. Součástí indikace u seniorů je i 

zhodnocení schopnosti spolupráce a životní prognózy s ohledem na zvýšení kvality 

života. U 80 % klientů dochází k ústupu bolestí do 2 dnů po absolvování operačního 

výkonu, u zbývajících pacientů se efekt obyčejně dostaví do 5 týdnů. PVP umožňuje 

plnou mobilizaci a RHB již 2. den po výkonu, tzn., že senior není vystaven zátěži 

dlouhodobé hospitalizace a může se rychle vrátit do domácího prostředí. Klidový režim 

je zkrácen na 7 – 10 dní. 

Některé zahraniční studie se zabývaly porovnáním ekonomického hlediska 

z pohledu konzervativní i operativní terapie. U nás zatím nebyl ekonomický přínos PVP 

vyčíslen, ale předpokládá se, že částka kolem 30 000 kč za 1 set k PVP povede 

k příznivější finanční prognóze než jaká bude u celkové terapie konzervativní. U 

geriatrických pacientů po PVP klesá potřeba ošetřovatelských, rehabilitačních a 

sociálních služeb, snižuje se též počet zaplněných lůžek v LDN a sociálních ústavech. 

V kazuistikách jsem uvedla 3 rozdílné klientky. U první klientky byla lékařem 

doporučena konzervativní terapie, patrně z důvodů malé informovanosti o jiných 

možnostech léčby i nedostatečných možností pracoviště. U této pacientky musím 

zdůraznit důležitost emoční stránky. Na počátku klientka spolupracovala velmi dobře, 

dělala v RHB velké pokroky. Byla zainstruována o nových pohybových stereotypech, 

zvládala chůzi po pokoji i po chodbě. V průběhu hospitalizace však přišla o milovaného 

člověka, zemřel jí manžel, který byl pro ni tou největší motivací ke cvičení. Po jeho 

smrti klientka ztratila o RHB zájem, došlo k prudkému rozvoji deprese. Snažila jsem se 

ji motivovat, ale pacientka v RHB už nespatřovala žádný smysl. Nechtěla cvičit, 



přestala chodit, stala se imobilní. Dále musím konstatovat nevhodnou a nesprávnou péči 

ze strany ošetřujícího personálu (např. co se dekubitů týče  - pozdní dodání 

antidekubitární podložky, zanedbáváno polohování ). Nepříznivá prognóza byla 

ovlivněna jak negativním pasivním přístupem samotné klientky, tak i neadekvátním 

přístupem zdravotnického personálu. 

U druhé klientky byla indikována operativní léčba pomocí PVP, což se ukázalo 

jako dobrá volba. Pacientka měla obavy z dlouhodobé hospitalizace a stejně tak 

z budoucího výkonu. Postupně však převážily rozumové argumenty ze strany lékařů, 

tzn. rychlé nenáročné provedení PVP, rychlá RHB a propuštění domů. Klientka byla na 

začátku RHB laděná depresivně, s postupem času ale začala spolupracovat ochotněji a 

vyhlídka na brzké propuštění ji přiměla i ke spontánní aktivitě. Při propuštění byla 

klientka schopna samostatné chůze s chodítkem. 

U třetí klientky byla taktéž provedena PVP, klientka po celou dobu RHB  velmi 

ráda spolupracovala. Díky ochotě, zájmu a pozitivnímu naladění vůči cvičení probíhala 

RHB rychle a dobře. Při propuštění klientka chodila sama bez opory.

5. ZÁVĚR

Fraktury obratlů jsou jedny z nejčastějších problémů u seniorů. Problémy, které 

jsou příčinou bolestí, imobilizace a omezení soběstačnosti. 84 % fraktur obratlů je velmi 

bolestivých a při konzervativním postupu jsou spojeny s déletrvajícím pobytem na 



lůžku a reedukací pohybů. Tato opatření mohou vést k rozvoji imobility, protože pro 

fyzicky i psychicky oslabené seniory představují špatně překonatelné překážky. 

PVP je minimální invazivní metoda, jejímž základem je vyplnění poškozeného 

obratlového těla PMMA. Po výkonu dochází k ústupu bolestí a rychlému nástupu RHB 

a mobilizace. 

Prvním cílem práce bylo zhodnocení kladů a záporů konzervativní a operativní 

léčby, což je rozebráno v rámci diskuse. Druhým cílem bylo poukázání na důležitost 

včasné a komplexně zaměřené RHB. RHB by měla vést k zajištění maximální možné 

soběstačnosti, tak, aby byl senior schopen se sám o sebe postarat, bez závislosti na jiné 

osobě. 

6. SEZNAM ZKRATEK

AA – alergologická anamnéza

ADL – activity of daily living

BMI – body mass index



C – cervicales

Co – coccygae

CMP – cévní mozková příhoda

CT – computer tomography

ČR – Česká republika

DF – dechová frekvence

DK – dolní končetina

DKK – dolní končetiny

DM – dibetes mellitus

FA – farmakologická anamnéza

GA – gynekologická anamnéza

HC –home care

HK – horní končetina

HKK – horní končetiny

IM – infarkt myokardu

L – lumbales

LDN -  léčebna dlouhodobě nemocných

LDK – levá dolní končetina

LHK – levá horní končetina

LTV – léčebná tělesná výchova

MR – magnetická rezonance

NO - nynější onemocnění

OA – osobní anamnéza

OP – osteoporóza

PA – pracovní anamnéza

PIR – postizometrická relaxace

PMMA – polymethylmethakrylát

PVP – perkutánní vertebroplastika

PS – pečovatelská služba

RA – rodinná anamnéza

RHB – rehabilitace

RTG – rentgen

S – sacrales

SA – sociální anamnéza



TEP – totální endoprotéza

TF – tepová frekvence

Th – thoracicae

TK – tlak krve

bilat. - bilaterálně

hod. - hodin

kč – korun českých

m. – musculus

min. – minut

mm. – musculi

onem. - onemocnění

meziobratl. – meziobratlový / á / é

např. – například

obratl. – obratlový / á / é

popř. – popřípadě

tzv. – takzvaně
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8. PŘÍLOHY

Projevy fyziologického stárnutí

Proces stárnutí je doprovázen regresivními a involučními změnami ve funkci i 

morfologii jednotlivých systémů.

Změny tělesné výšky a hmotnosti

Tělesná výška se snižuje :   klesá výška obratl. těla

                                            zvyšuje se zakřivení páteře ( hrudní kyfóza )

                                            snižuje se výška meziobratl.ploténky

Tělesná hmotnost narůstá :  mění se poměr svalstva vůči tuku, zvyšuje se podíl tuku 

v těle na 

                                               úkor svalů, tělo tuční  snížen svalový výkon

                                                                                   zhoršená schopnost udržet zásobu 

vody

                                                                                       v těle  snadná dehydratace                               

Pohybový systém

 úbytek kostní hmoty

 atrofie kosti

 osteoporóza

 oslabení svalů  snížená sval. síla a výkonnost

 ztížená nervosvalová koordinace

 opotřebovanost chrupavek  degenerativní artróza

 degenerativní změny kloubů končetin a páteře  bolesti kloubů ( artralgie )

 reabsorpce kosti převažuje nad novotvorbou 

Typická je zhoršená hybnost, pohyby ztrácí svižnost, automatičnost, přesnost i 

jistotu. Objevují se poruchy posturální stability. Vzniká nejistota při chůzi.

Oběhový systém



 cévy ztrácí elasticitu  zhoršená autoregulace prokrvení a žilní návrat, tendence   

k vysokému TK

 snížená schopnost baroreceptorů  sklon k náhlému poklesu TK při rychlém 

postavení z předklonu, dřepu, sedu, lehu – tzv.ortostatická hypotenze 

Dochází k poruchám srdečního rytmu, je snížen průtok krve orgány, klesá 

minutový srdeční výdej, při zátěži je maximální tepová frekvence.

Dýchací systém

 zánik alveolů  poruchy perfuze a ventilace

                          redukce dýchací plochy  rigidní postavení hrudníku

 úbytek kolagenu  přispívá k rigiditě hrudníku  zvýšený expirační výkon 

 omezení činnosti řasinkového epitelu  méně vybavitelný kašlací reflex snížená 

síla 

   k vykašlávání  zhoršená samočistící schopnost plic  stagnace hlenu

 atrofické změny dýchacích svalů  omezená hybnost hrudníku

Senior musí vynaložit zvýšené úsilí pro udržení stejné ventilace, je ztížený rytmus 

dýchání, objevuje se dechová insuficience až respirační selhání. 

Nervový systém

 úbytek neuronů

 poruchy myelinizace 

 dysbalance neurotransmiterů 

 nárůst entropie  zpomalení průběhu reflexů  negativní vliv na vzpřímené držení 

těla a 

   posturální stabilitu

Následkem stárnutí nervového systému je pokles intelektových 

schopností,objevují se poruchy chování a deprese, které se mohou projevovat 

somaticky.

Vestibulární systém

 snížená citlivost receptorů a narušená schopnost hodnocení informací



 zhoršená aferentace  změna postury a posturální stability

Objevuje se zde nejistota a obavy při vykonání pohybu, zejména při chůzi, kdy je 

zvýšené riziko pádů a úrazů.

Smysly

Zrak :  čočka ztrácí pružnost  presbyopie

           zpomalené reakce zornic na osvit a tmu

           zákaly  typický je šedý zákal ( je zároveň i nejčastějším důvodem 

hospitalizace 

                                                                seniorů )

Sluch :  nedoslýchavost  presbyakuzie

Chuť :  úbytek chuťových pohárků

Čich :  snížení počtu čichových buněk

Hmat :  vnímání sníženo, stejně jako percepce bolesti 

Vylučovací systém

 klesá počet nefronů

 klesá glomerulární filtrace  snížen průtok krve ledvinami

Močový systém

 zmenšení kapacity močového měchýře  časté chození na toaletu ( během noci 1 –

2x )

 nedostatečná funkce svěračů močové trubice

 snížená schopnost potlačit nucení na močení

Hlavním problémem u močového systému je inkontinence.

2.3.10. Imunitní systém

 zpomalení tvorby protilátek 

 pokles rychlosti proliferace a transformace imunokompetentních buněk

Mezi nejzávažnější důsledky patří poruchy hojení ( dekubity ) a vznik infekce.



Endokrinní systém

 klesá produkce růstového hormonu 

 snížená tolerance glukózy  DM 2. typu

 pokles aldosteronu  neadekvátní kompenzační odpověď na nedostatek sodíku 

Trávící systém 

 zhoršená pohyblivost žaludku a střev 

 pokles funkční rezervy jater a syntézy albuminu

 sníženo vnímání potřeby pití

Psychika

 emotivní ladění smutné, rozmrzelost, apatie ( často je problém poznat zda se jedná o „ 

smutek všedního  dne “ nebo už o depresi )

 poruchy paměti  více je postižena paměť krátkodobá

                              narušená výbavnost jmen

Involuční psychické změny mají větší individualitu než změny v oblasti 

somatické. U seniorů, kteří jsou aktivní a mají snahu po dalším vzdělávání, bývají 

intelektové schopnosti zachovány do pozdního věku. 

Kůže

 vrásčitá kůže, šednutí vlasů

 ztenčení epidermis

 buňky obsahují méně melaninu

 zpomalená náhrada odumřelých buněk  prodloužené hojení



  

     



    



                

                      









                                                                               

                   

  

                                     

           











TABULKY:



SVALY KRKU – MM. COLLI

Název Začátek Úpon Inervace Funkce

1. Kožní svaly krku

V krajině ramenní:

Platysma fascie deltového svalu Baze mandibuly Ramus colli n. 
facialis

Kontraktilní 
podklad kůže

  V krajině hrudní: 

fascie pektorál. svalů

2. Krční svaly trapézového systému

Flektuje hlavu při 
oboustranné 

kontrakci, při 
jednostranné 

kontrakci naklání 
hlavu na stranu 
kontrahovaného 

svalu a otáčí ji na 
opačnou stranu

    Sternální část:                                             
manubrium sterni

Hrot 
mastoidního 

výběžky, later. 
část linea 

nuchae superior

M. 
sternocleidomastoideus

        Klavikulární část: N. accesorius

med. část klavikuly

3. Suprahyoidní svaly

M. digastricus Venter posterior:                              
incisura mastoidea 

v bazi lební

Os hyoideum N. facialis (ramus 
digastricus)

Odtažení 
mandibuly

Venter anterior:                     
šlacha venter posterior

N. trigeminus 

Fossa digastrica 
mandibuly

(n. mylohyoideus)

M. stylohyoideus Styloidní výběžek 
spánkové kosti

Os hyoideum N. facialis (ramus 
digastricus)

Tah jazylky 
dorzolaterálním 

směrem

M. mylohyoideus Linea mylohyoidea 
mandibulae

Os hyoideum N. trigeminus Přitažení jazylky 
k dolní čelisti

(n. mylohyoideus)

M. geniohyoideus Spinae mentales 
mandibulae

Os hyoideum Vlákna z C1 a C2 
jdoucí drahou n. 

hypoglossus

Přitažení jazylky 
k dolní čelisti

Název Začátek Úpon Inervace Funkce



4. Infrahyoidní svaly

Dorzální strana 
sternoklavikul. kloubu, 

klíční kost

Větévky z ansa 
cervicalis

Tah jazylky 
kaudálním směrem

M. sternohyoideus Os hyoideum C1-C3

- Venter inferior: 
v blízkosti incisura 

scapulae
- Venter superior: šlacha 

venter inferior

M. omohyoideus Os hyoideum Větévky z ansa 
cervicalis

Tah jazylky 
kaudálním směrem

C1-C3

M. sternothyreoideus Manubrium sterni 
chrupavka 1. žebra

Linea obliqua 
cartilaginis 
thyreoideae

Větévky z ansa 
cervicalis

Táhne larynx 
kaudál. směrem

C1-C3

M. thyreohyoideus Linea obliqua cartilaginis 
thyreoideae

Os hyoideum Větévky z ansa 
cervicalis

Tah jazylky 
kaudálním směrem 
při fixaci larynguC1-C2

5. Skupina skalenů

                                                                                                                             
Flexe  krční 
páteře při 

oboustranné 
kontrakci, při 
jednostranné 

kontrakci úklon 
krční páteře na 

stranu 
kontrahovaného 

svalu a otočení na 
opačnou stranu                                                                                                                     

M. scalenus 
anterior

Tubercula anteriora 3.-
6. krčního obratle

Tuberculum 
m. scaleni 

anterioris na 
1. žebru

Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C4-
C6

M. scalenus medius Konce příčných 
výběžků 2.-7. krčního 

obratle

1. žebro Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C3-
C8

M. scalenus 
posterior

Tubercula 
posteriora 

příč. výběžků 
5.-7. krč. 
obratle

2. žebro Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C7-
C8



Název Začátek Úpon Inervace Funkce

6. Prevertebrální svaly

M. longus colli Kaudální krční a 
kraniální hrudní obratle

Těla, 
tubercula 

anteriora příč. 
výběžků krč. 

obratlů

Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C2-
C5

Při oboustranné 
kontrakci flexe 
krční páteře, při 

jednostranné 
kontrakci úklon 

na stranu 
kontrahovaného 

svalu

M. longus capitis Tubercula anteriora 3.-
6. krč. obratle

Pars basilaris 
ossis 

occipitalis

Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C1-
C3

Flexe hlavy

7. Intervertebrální svaly

Mm. 
intertransversarii 

anteriores cervicis

Napjatý mezi tubercula 
anteriora příč. výběžků 

krčních obratlů

Rami ventrales 
nervorum 

cervicalium C2-
C7

Pohyb 2 
sousedních 

obratlů – naklání 
je laterálním 

směrem

M. rectus capitis 
lateralis

Ventrální okraj příč. 
výběžku atlasu

Pars lateralis 
ossis 

occipitalis

Ramus ventrales 
C1

Úklon hlavy 
laterálně

M. rectus capitis 
anterior

Ventrální okraj příč. 
výběžku atlasu

Pars basilaris 
ossis 

occipitalis

Ramus ventrales 
C1

Při oboustranné 
kontrakci flektuje 

hlavu, při 
jednostranné 

kontrakci naklání 
hlavu na stranu 
kontrahovaného 

svalu



Svaly břišní – mm. abdominis

Název Začátek Úpon Inervace Funkce

1. skupina ventrální

M. rectus 
abdominis

Chrupavky 5.-
7. žebra, 
processus 

xiphoideus

Os pubis Nn. 
intercostales

Flektuje páteř, je-li 
fixována pánev, 

břišní lis

M. pyramidalis Os pubis Linea alba 12. nerv 
interkostální

Rudimentální sval

2. skupina laterální

M. obliquus 
externus abdominis

8 kaudálních 
žeber

Labium 
externum 
vetrální 
poloviny 

kyčel. 
hřebene

Nn. 
intercostales

Při oboustranné 
kontrakci flektuje 

páteř, při 
jednostranné 

kontrakci otáčí trup 
na opačnou stranu, 

břišní lis
M. obliquus 

internus abdominis
Linea 

intermedia 
cristae iliacae, 
later. polovina 
tříselného vazu

Linea alba Nn. 
intercostales

Břišní lis, při 
oboustranné 

kontrakci podobná 
fce jako u 

předchozího svalu, 
při jednostranné 

kontrakci otáčí trup 
na stranu 

kontrahovaného 
svalu

M. transversus 
abdominis

6 kaudálních 
žeber

Linea alba Nn. 
intercostales

Břišní lis

3. skupina dorzální

Mm. 
intertransversarii 

laterales lumborum            
(6 svalů)

Napjatý mezi processus 
costarii lumbálních obratlů

Rami 
ventrales nn. 
lumbalium

Lateroflexe páteře

M. quadratus 
lumborum

12. žebro Hřeben 
kyčelní, 

processus 
costarii 

bederních 
obratlů

Větévky z n. 
subcostalis a 

z plexus 
lumbalis

Při oboustranné 
kontrakci extenduje 
lumbální páteř, při 

jednostranné 
kontrakci ji uklání 

na stranu svalu 
kontrahovaného



SVALY SPINOHUMERÁLNÍ

Název svalu Začátek Úpon Inervace Funkce

m.trapezius protuberantia occipitalis externa klavikula, acromion, spina scapulae n.accessorius

fixace lopatky, 
přitahuje lopatku k 
páteři

m.latissimus dorsi crista iliaca, kost křížová, L obratle crista tuberculi minoris n.toracodorsalis

addukce, vnitřní 
rotace, extenze 
humeru

mm.rhomboidei C6, C7 (minor), Th1, Th4 (major) margo medialis scapulae n.dorsalis scapulae
posun lopatky k 
páteři a vzhůru

m.levator scapulae tubercula dorsalia C1-C4 angulus superior scapulae n.dorsalis scapulae
zdvihá lopatku, 
uklání krční páteř

SVALY SPINOKOSTÁLNÍ

Název svalu Začátek Úpon Inervace Funkce

m.serratus post.sup. trn.výběžky C6, C7, Th1, Th2 2. - 5.žebro nn.intercostales zdvíhá žebra

m.serratus post.inf. trn.výběžky Th11,12, L1,L2 kaudální 4 žebra nn.intercostales
fixuje a sklání 
kaudální žebra



TESTY:
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