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ABSTRAKT: 

Název: Pohybová terapie u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem 

v oblasti LS páteře. 

Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo shrnout dostupné informace o 

vertebrogenních algických syndromech, u osob s profesí se sedavým charakterem 

zaměstnání zjistit četnost výskytu bolestí zad a ověřit pozitivní vliv preventivních 

opatření v rámci předcházení a terapie těchto bolestí. 

Metoda: Vytvoření anketního šetření a jeho následné vyhodnocení formou grafů. 

Výsledky: Šetření přineslo obecný pohled na problematiku onemocnění. Při 

vyhodnocování anketního šetření se prokázal negativní vliv sedavého zaměstnání na 

výskyt bolestí zad a také se ověřil pozitivní účinek preventivních opatření při vzniku 

vertebrogenních algických syndromů 

Klíčová slova: anketní šetření, vertebrogenní algické syndromy, pohybová terapie, 

preventivní opatření. 
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ABSTRACT: 

The title: Motoric therapy by the patients with the low back pain syndroms at the LS 

spine zone. 

The goal: The main target of my thesis was to summarize available information about 

low back pain syndroms by the people with the sedentary character profession and to 

find out the frequency of the appearance of the back pain and to confirm the positive 

influence of the preventive measures within the avoiding and therapy these sufferings. 

The Metod: The creation of questionnaires and their following evaluation by the 

graphs. 

The results: The examination brought the general view of the desease problematics. 

During the evaluation of my questionnaires the negative influence of the sedentary 

character profession upon the back pain release was shown and the positive effect of the 

preventive measures during the creation of the low back pain syndroms was confirmed. 

Key words: questionnaires, low back pain syndroms, motoric therapy, preventive 

measure. 
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Seznam použitých zkratek 

Atp. - a tak podobně 

Cl - C7 - vertebrae cervicales 

cm - centimetr 

Co - os coccygis 

CT -počítačová tomografie 

č.- číslo 

DK- dolní končetina 

DKK- dolní končetiny 

EMG- elektromyografie 

HK- horní končetina 

HKK- horní končetiny 

IASP - světová organizace pro studium bolesti 

Kol. - kolektiv 

Ll - L5 - vertebrae lumbales 

LDK -levá dolní končetina 

m. - musculus 

mm. - musculi 

MEP -motorické evokované potenciály 

MR- magnetická rezonance 

Např.- napři1dad 

PDK- pravá dolní končetina 

Popř. - popřípadě 

RTG - rentgen 

Sl - SS vertebra sacrales 

SEP - somatosenzorické evokované potenciály 

SI - sacroiliakální skloubení 

SŠ - středoškoské 

St. - stupeň 

Thl - Thl2 - vertebrae thoracicae 
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Tj.- to jest 

Tzv. -tak zvaný 

V AS - vertebrogenní algické syndromy 

VŠ - vysokoškolské 
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1. Uvod 

Předkládaná práce je zaměřena na možnosti pohybové terapie jako způsobu 

prevence pacientů s vertebrogenním algickým syndromem. Teoretická část je zaměřena 

na problematiku této diagnózy a empirická část obsahuje výsledky dotazníkového 

šetření. 

S touto diagnózou jsem se velmi často setkávala na Rehabilitační ambulanci ve 

Smiřicích, kde jsem tři roky pracovala jako fyzioterapeut. Toto onemocnění bylo 

nejčastější příčinou návštěvy v naší ambulanci a je jedno z nejčastějších důvodů 

pracovní neschopnosti. Vertebrogenní obtíže jsou jedním z největších sociálně 

ekonomických problémů zemí tzv. vyspělého světa. Dle Vacka (2000) se s tímto typem 

bolestí během svého života setká téměř 85 procent veškeré populace . 

Bolesti v zádech jsou ve většině případů odpovědí těla na déletrvající nebo stálé 

chybné zatížení způsobené nesprávným držením těla nebo jednostrannou zátěží. Nemoc 

začíná velmi záhy. Již v mateřské škole, ale ještě zřetelněji ve škole jsou děti poprvé 

přinuceny delší dobu klidně sedět. Lidské tělo dlouhou dobu chybná držení 

kompenzuje, takže roky nebo desetiletí často neobdržíme žádné hlášení, že není něco 

v pořádku, ačkoli se tou dobou škodlivé vlivy sčítají a jednoho dne o sobě náhle dají 

bolestivě vědět (Laser 1995). 

Degenerativní změny jsou nejčastější v oblasti bederní, následuje oblast krční, 

zatímco degenerativní změny hrudní páteře jsou relativně vzácné. 

Problematiku poruch pohybového aparátu považuji za velmi aktuální. 

Domnívám se, že je nutné se jí více věnovat, a proto jsem se ve své bakalářské práci 

ubírala tímto směrem. Jak je již z názvu práce patrné, zaměřila jsem se v ní na 

problematiku pohybové terapie. Doufám, že tato bakalářská práce povede k obohacení 

mých znalostí z této problematiky. 
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2. Cíle, úkoly a hypotézy empirické části 

V této práci byly sledovány rehabilitační metody a možnosti pohybové terapie u 

pacientů s vertebrogením algickým syndromem. 

Cílem bylo: 

1. U osob s profesí se sedavým charakterem zaměstnání zjistit četnost výskytu 

bolestí zad. 

2. Ověřit účinnost pohybového režimu v rámci prevence a terapie těchto bolestí. 

3. Získané výsledky vyhodnotit a informovat o poznatcích, které by bylo možné 

využít u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem. 

Úkoly: 

1. Prostudovat literární prameny vztahující se k tématu bakalářské práce. 

2. Pomocí vybraných diagnostických technik- dotazníků - získat potřebná data. 

3. Pomocí matematicko-statistických metod zpracovat a utřídit získané poznatky a 

informace. 

4. Porovnat výsledky, přehledně je uspořádat, stanovit závěry bakalářské práce. 

Hypotézy: 

Hypotéza Hl: Pacienti jsou seznámeni s vlivem preventivních opatření při léčbě 

vertebrogenních algických syndromů. 

Hypotéza H2: Předpokládám, že u respondentů se sedavým charakterem zaměstnání 

bude četnější výskyt bolestí zad. 

Hypotéza H3: Předpokládám, že respondentům v rámci rehabilitační péče bude nejvíce 

pomáhat léčebný tělocvik. 
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3. Stav dosavadních poznatků 

V této kapitole bude uveden základní přehled anatomie páteře, dělení 

vertebrogenního algického syndromu a možnosti pohybové terapie u pacientů trpících 

vertebrogennim algickým syndromem. 

3.1. Anatomie páteře 

3.1.1. Funkce a stavba páteře 
Páteř má trojí úlohu. Je nosníkem umožňujícím vzpřímené držení těla. Chrání 

míchu uloženou v páteřním kanále a kořeny míšních nervů, které vystupují 

v intervertebrálních otvorech. A dále je spolutvůrcem pohybu (Rychlíková 2004). 

Páteř (columna vertebralis) je kostěný sloupec tvořený segmenty, který se 

skládá z 33-34 obratlů. Rozeznáváme 7 obratlů krčních (vertebrae cervicales Cl - C7), 

12 obratlů hrudních (vertebrae thoracicae Thl - Thl2), 5 obratlů bederních (vertebrae 

lumbales Ll- L5), 5 obratlů křížových (vertebrae sacrales Sl- S5, které srůstají v kost 

křížovou- os sacrum) a 4- 5 obratlů kostrčních (vertebrae coccygae COl - C04 - 5, 

které tvoří kost kostrční- os coccygis) (Čihák 2001). 

Obratle krční (vertebrae cervicales)- mají těla nízká, ve směru předozadním 

kratší než ve směru příčném. Výběžky trnové míří nazad a jsou vidlicovitě rozštěpeny, 

s výjimkou obratle prvního a kromě obratle posledního, jehož trnový výběžek ční 

zřetelně nazad a je paličkovitě ztluštělý, dlouhý, pod kůží hmatný a často i viditelný. 

Výběžky příčné jsou provrtány otvorem (foramen costotransversarium), jímž prochází 

arteria vertebralis. Ze všech krčních obratlů je nejmenší obratel třetí (Borovanský 1976). 

Obratle hrudní (vertebrae thoracicae)- mají nejjednodušší tvar. Jejich těla jsou 

dosti vysoká, směrem kaudálním jim přibývá na výšce. Na bocích těl obratlových jsou 

při okraji styčné plošky pro hlavičky žeber (foveae costales). Výběžky trnové jsou 

přihrocené, šikmo kaudálně skloněné. Poslední obratle hrudní mají trny málo skloněné, 

skoro vodorovné, kratší a podobné trnovým výběžkům obratlů bederních. Obratlový 

otvor je skoro kruhový. Výběžky příčné jsou dosti dlouhé, zaoblené a směřují 
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laterodorsálně. Na ventrální straně mají na konci jamku pro skloubení s hrbolkem žebra. 

Výběžky kloubní jsou téměř v rovině frontální (Borovanský 1976). 

Obratle bederní (vertebrae lumbales)- mají mohutná ventrodorzálně oploštělá 

těla, která jsou ledvinkovitého tvaru, po stranách jsou lehce konkávní a jsou hlavní 

nosnou částí. Tělo obratle L5 je vpředu vyšší než vzadu, a proto přechod v kost 

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

kaudální ploše těla přiléhají meziobratlové ploténky, které svým plošným rozsahem 

nepřesahují obvod obratlového těla. Výběžky u bederních obratlů jsou vysoké a silné, 

kloubní plošky jsou orientovány vertikálně v různém úhlu postavení k sagitální a 

frontální rovině, směrem dozadu divergují. Spojením obou lamin vzniká trnový výběžek 

a tím se uzavírá oblouk obratle. Je místem svalových úponů stejně jako ostatní výběžky 

obratle. Příčný výběžek odstupuje zevně od oblouku. Bederní obratle jsou veliké a 

masivní, protože nesou hmotnost těla. Nemají otvory v postranních výběžcích, jako je 

tomu u krčních obratlů, a nemají kloubní plochy na tělech pro připojení žeber, jako je 

tomu u obratlů hrudních (Borovanský 1976). 

3.1.2. Pohyblivost páteře 

Pohyby mezi obratli jsou umožněny stlačováním meziobratlových destiček 

kolem jejich vodnatého jádra a jsou usměrňovány meziobratlovými klouby. Rozsah 

pohyblivosti je přímo úměrný výšce meziobratlových destiček. Je též ovlivněn tvarem a 

sklonem obratlových trnů a tvarem a sklonem kloubních ploch. 

Základní pohyby, které může páteř vykonávat jednotlivě i v kombinaci, jsou tyto: 

• předklony a záklony - anteflexe a retro flexe, 

• úklony - lateroflexe, 

• otáčení- rotace neboli torze, 

• pérovací pohyby, měnící zakřivení páteře (Čihák 2001). 

3.1.3. Svaly v oblasti páteře 

Svaly zádové jsou rozprostřeny ve čtyřech charakteristických vrstvách: 

• povrchová a druhá vrstva zahrnují svaly končetinového původu, v povrchové 

vrstvě jsou m. trapezius a m. latissimus dorsi, v druhé vrstvě jsou mm. 

rhomboidei a m. levator scapulae 
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• třetí vrstva představuje svaly spinokostální, rozepjaté od páteře k žebrům, ve 

třetí vrstvě jsou m. serratus posterior superior a m. serratus posterior 

inferior 

• čtvrtá vrstva je tvořena silným sloupcem vlastních svalů zádového původu 

(autochtonní svaly), jsou připojeny zezadu k páteři v celém rozsahu, od kosti 

křížové kraniálně až po záhlaví, protože jejich oboustranná akce vzpřimuje trup, 

označuje se celek jako m. erector trunci (Čihák 2001) 

3.2. Patologická anatomie a fyziologie 

3.2.1. Patofyziologie vzniku vertebrogenních obtíží 

Je velmi důležité informovat pacienta o základních pochodech, které vedou ke 

vzniku vertebrogenních obtíží. 

Za normálních okolností jsou zapojovány do činnosti střídavě svaly udržující 

postoj (svaly statické) a svaly vykonávající dynamické činnosti (svaly dynamické). 

V případě, že častěji a dlouhodobě využíváme sed a stoj, přetěžujeme statické svaly, 

které se zkracují, protože jsou nucené udržovat tuto pozici. Na druhé straně svaly, 

které využíváme v akci (dynamické svaly), jsou nezatěžovány a oslabeny - výsledkem 

je svalová nerovnováha (Gúth 1999). 

Statické svaly udržující posturu se dlouhodobým přetěžováním zkracují proti 

normě. Tím jsou změněny výchozí pozice téměř ve všech kloubech, změněné je napětí 

vazů, jako i svalové povázky, a změněné jsou též tlaky na kloubní plochy. Receptory 

z kůže, podkoží, svalů a kloubů sbírají nesprávné informace již v klidové pozici a tyto 

nesprávné informace se dostávají do centra. Zde jsou zpracovány, ale protože byl vstup 

nesprávný, jsou nesprávné i výstupy, tj. příkazy pro pohyb. Takový pohyb je nepřesný, 

pomalý, a co je nejzávažnější pro organismus, je namáhavější. Dochází k opotřebování 

a přetěžování svalových úponů, vazů, kloubů a následně meziobratlových plotének 

(Gúth 1999). 
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3.2.2. Postupnost změn od funkce ke struktuře 

Proces degenerace postihuje celý pohybový segment páteře. Klasifikace 

Kirkaldy a Willise popisuje tři stadia degenerativního procesu. V prvním stadiu nastává 

porucha funkce segmentu a dochází k abnormální směru a velikosti pohybu v segmentu. 

Ve druhém stadiu dochází k rozvoji instability segmentu a pokračuje přetěžování 

v segmentu abnormálním směrem a velikostí pohybu. Ve třetím stadiu (stabilizace) je 

pohyblivost omezena na minimum osteofyty (Dungl 2005). & 

Dle Bednaříka (2000) začíná rozvoj patogenetického řetězce na meziobratlové 

ploténce. Ta predisponuje k rozvoji degenerativního procesu, protože její výživa se 

uskutečňuje difuzí z krycí destičky, a je tedy velmi nedokonalá. To ji činí zranitelnou 

vůči mechanické zátěži a jiným vlivům zevního a vnitřního prostředí. První změny 

degenerace se objevují již kolem 20. roku věku. 

Prvním projevem degenerace je tvorba trhlin v centru ploténky, které se 

postupně zvětšují a pokračují do anulus fibrosu. Výsledkem je dutina uvnitř ploténky a 

snížení její výšky. Mikroskopické studie potvrdily prorůstání cév a nervů do trhlin. 

Přítomnost granulační tkáně tak může hrát důležitou roli v patogenezi bolesti zad. 

Spojením těchto trhlin může nastat výhřez části disku, může se rozvinout segmentální 

instabilita (Amber 2006). 
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4. Uvod do problému 

4.1. Etiologie vertebrogenních bolestí 

Za nejčastější příčiny bolestí páteře jsou považovány mechanické poruchy a 

degenerativní změny pohybového segmentu. Přetěžování páteře, svalů, 

ligamentózního aparátu a dalších součástí segmentů páteře vedou k mechanickým 

poruchám s výslednou bolestí a reflexními změnami. Bolesti páteře často doprovázené 

neurologickými příznaky z komprese míšního kořene nebo míchy jsou výsledkem 

degenerativních změn disku, facetových kloubů, spondylózy, spinální stenózy a 

spondylolistézy (Kasík a kol. 2002). 

Projevy degenerace disku JSOU doprovázeny epizodami kořenových a 

vertebrogenních bolestí, slabostí a paresteziemi končetin. Přestože výhřezem ploténky 

může být postižen jakýkoliv disk, většina je z prostorů L4/5 a L5 a Sl (Kasík a kol. 

2002). 

V oblasti krční páteře převažují spondylotické změny, výhřez ploténky je méně 

častý, na rozdíl od bederní páteře (Kasík a kol. 2002). 

Příčinou vertebrogenních algických syndromů (dále už jen VAS) mohou být 

také úrazy- kontuze páteře, distorze páteře (zvláště krčního úseku při automobilových 

úrazech - "whiplash injury"), luxace obratlů, zlomeniny obratlů. Po úrazech je výrazná 

bolestivost s omezením pohybu. U těžších úrazů páteře je nebezpečí poranění míchy a 

kaudy s následnou plegií či tetraplegií (Kolařt'k 2001). 

Řada metabolických onemocnění způsobuje poškození kostní matrix a vytváří 

podmínky ke vzniku strukturálních změn nebo zlomenin obratlů (Kasík a kol. 2002). 

Primární tumory kostí nebo nervových elementů (maligní, benigní) a 

metastázy vedou vedle bolestí k progresi neurologického deficitu při postižení míchy a 

míšních kořenů (Kasík a kol. 2002). 

Zřejmě nejvýznamnější úlohu v etiologii bolestí zad však zaujímají psychické 

poruchy provázené emoční tenzí. Tyto poruchy totiž prostřednictvím limbického 

systému vyvolávají zvýšení svalového tonu, který pak významnou měrou přispívá ke 
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vzniku a trvání bolesti zad. Především negativní emoce se mohou tímto způsobem 

projevit klinickými příznaky na pohybovém aparátu (Hnízdil, 2000). 

4.2. Rizikové faktory vertebrogenních algických syndromů 

Ke zvýšené frekvenci výskytu vertebrogenních bolesti vedou fyzicky náročné 

profese spojené s dlouhodobou prací v jedné pozici, jednostranným zatížením a 

přetížením (Kasík a kol. 2002). 

Riziko vzniku bolestí narůstá u sedavého zaměstnání. "Prvotním viníkem" 

vzniku V AS se označuje usedlý způsob života. Nedostatek pohybu a obezita vedou 

k nadměrnému přetěžování páteře a disku, inflexibilita svalů pak k omezení pohybu 

v sagitální rovině a do rotace. Oslabení břišního a zádového svalstva mění postaveni 

pánve a zvyšuje riziko poškození disku. Nevhodné nebo také nárazové cvičení může být 

zdrojem náhlých obtíží (Kasík a kol. 2002). 

Mezi další rizikové faktory patří celotělové vibrace s frekvencí již kolem 5 Hz 

působící negativně na makromolekuly a buňky disku, vedou ke snížení buněčné 

aktivity, napětí kyslíku a obsahu vody především v nucleus pulposus. Konečným 

výsledkem těchto pochodů je degenerace disku se všemi důsledky (Kasík a kol. 2002). 

Negativní vliv má i kouření. Hovoří se o jeho významu v procesu degenerace 

disku. Zejména má vliv na mikrocirkulaci v periferii anulus fibrosu a látkovou výměnu 

(Kasík a kol. 2002). 

4.3. Klasifikace vertebrogenních bolestí 

Definice bolesti dle IASP (Světová organizace pro studium bolesti) "Bolest je 

nepřijemný smyslový a emociální zážitek, který vnímáme jako skutečné nebo potenciální 

poškození tkání, orgánů a organismu. Bolest je vždy subjektivní" (Honzák et al. 2006). 

Bolest je subjektivní prožitek, nemůžeme ji přesně měřit. Zajímáme se o to, kdy 

to bolf (časový průběh bolesti). Zaznamenáváme změny např. v průběhu dne, po podání 

utišujících prostředků aj. Jak to bolí (kvalita bolesti). Jde o emocionální přízvuk bolesti 
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např. bolest pálivá, bodavá, křečovitá, řezavá, svíravá. Za jakých okolnosti se zlepšuje 

či zhoršuje (ovlivnitelnost bolesti). Sledováním toho, co postižený, kterého trápí bolest, 

říká, dělá a jak to dělá, co mu pomáhá, a co naopak bolest zhoršuje (Honzák 2006). 

4.3.1. Klasifikace bolesti podle začátku a trvání (Kasík a kol. 2002) 

1. Akutní bolest - okamžitý začátek, trvání méně než 3 měsíce. 

2. Subakutní bolest - postupný začátek, trvání méně než 3 měsíce. 

3. Chronická bolest - bez ohledu na začátek bolestí, trvání více než 3 měsíce. 

4. Recidivující bolest - po asymptomatickém intervalu se bolest znovu objeví. 

4.3.2 Klasifikace bolesti podle lokalizace a šíření 

1. Lokální bolest - v místě léze, nemá radiaci do okolí, často označována termíny 

lumbalgie, cervikalgie. Vzniká při lokálním postižení struktur páteře (Ambler 

1991, Kasík a kol. 2002). 

2. Pseudoradikulární bolest - bolesti jsou převážně lokalizovány v oblasti 

sakroiliakálního skloubení, trochanterů atp. V převážné většině případů 

nepřekročí úroveň kolenního kloubu. Nejčastějšími příčinami jsou funkční 

poruchy v kloubech pánevního kruhu, páteře nebo degenerativní změny 

facetových kloubů. Prostřednictvím periferních nervů a míšních kořenů je bolest 

převedena do odpovídajících myotomů a sklerotiků. Do této skupiny patří i 

bolesti viscerosomatické z postižení vnitřních orgánů (Kasík a kol. 2002). 

3. Radikulární bolest - představuje bolest s projekcí podél dermatomu, který je 

inervován z úrovně poškozeného míšního kořene. Doprovází výhřezy 

meziobratlových plotének a další degenerativní změny v pohybovém segmentu 

páteře (Kasík a kol. 2002). 
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5. Lumboischiadický syndrom 

Jde o kořenový syndrom v lumbosakrální oblasti, charakterizovaný 

subjektivními příznaky (kořenové bolesti) a objektivními příznaky - hypestezie nebo 

hyperestezie v příslušných dermatomech, svalová hypotonie v inervační oblasti, snížené 

šlachookosticové reflexy, vyrovnaná bederní lordóza a paravertebrální kontraktury 

(Jarošová 2003). 

V 60 - 90 %je příčinou protruze nebo hemie disku, obyčejně LS/S 1, zřídkakdy 

L4/L5 nebo L3/L4 (Jarošová 2003). 

Hernie může být: 

a. laterální- komprimuje 1 kořen vystupující z durálního vaku 

b. paramediální - komprimuje obyčejně dva sousední kořeny 

c. mediální - komprimuje více kořenů současně a způsobuje syndrom kaudy 

(Jarošová 2003). 

5.1. Klinický obraz 

5.1.1. Lumbago 

Lumbago je charakterizováno jako náhle vzniklá bolest v bederní krajině, 

spojená se spasmem zádových svalů. Nejčastěji vzniká po zvednutí břemene, drobném 

nárazu či po prudkém pohybu. Bolest většinou vyzařuje do hýždí, břicha, třísel, ale 

nevyzařuje do končetin. Příčinou lumbaga je zpravidla pouze funkční blokáda v určitém 

segmentu bederní páteře (Lewit 1975). 

5.1.2. Lumbalgie 

Lumbalgie je provázena chroničtějšími, ale mírnějšími bolestmi v bederní části 

páteře a v kříži. Většinou bývá bez vyzařování. Bolesti zpravidla nastupují po zaujetí 

nevhodné polohy či po předchozí zátěži. Častou příčinou je posun či blokáda SI 

skloubení, ale mohou to být i fixované blokády v některém segmentu bederní páteře. 
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Některá onemocnění pánevních a břišních orgánů se také mohou projevit lumbalgií 

(Hrazdíra 1980). 

5.1.3. Radikulární syndrom 

Příznaky onemocnění: (Kasík a kol. 2002) 

a. subjektivní - ze subjektivních příznaků převažuje bolest v lumbosakrální oblasti, 

která vystřeluje jakoby v pruhu po různých stranách dolní končetiny. Někdy se 

však bolest objevuje jen na dolní končetině. Při náhlém výhřezu ploténky 

dochází ke spasmu svalů kolem páteře a nemocný zaujímá vynucenou polohu 

(antalgická poloha). Bolest může být zvětšována kýcháním, kašlem, smíchem, 

tlakem na stolici, nevhodnou polohou či pohybem 

b. objektivní - mezi objektivní příznaky můžeme zařadit snížení až vymizení 

příslušných šlachookosticových reflexů, dále spasmus paravertebrálních svalů, 

sníženou svalovou sílu těch svalů, které jsou zásobeny příslušným nervstvem 

z daného kořene 

5.1.3.1. Radikulární syndrom L4 

Radikulární syndrom L4 je způsoben herniací ploténky L3 - L4. Kořenové 

bolesti směřují po přední straně stehna ke koleni, na vnitřní stranu bérce a vnitřní stranu 

planty až do palce. Porucha motorické inervace m. tibialis anterior a částečně m. 

quadriceps femoris, se projeví oslabením dorsální flexe nohy a extenze v koleni (pacient 

se nepostaví ze dřepu). Porucha senzitivní inervace v dermatomu L4 odpovídá projekci 

kořenové bolesti. Pravidelně dochází k alteraci patelárního reflexu. Nacházíme zde 

pozitivní obrácený Lasségueův manévr (Ambler 1991, Kasík a kol. 2002). 

5.1.3.2. Radikulární syndrom L5 

Radikulární syndrom L5 je nejčastěji způsoben laterálním výhřezem ploténky L4 

- L5. Bolesti se šíří po zevní straně stehna, zevní straně lýtka (generálský lampas), až na 

dorsum nohy a palec. Porucha senzitivní inervace odpovídá dermatomu L5. Hlavním 

projevem poruchy motorické inervace m. extenzor hallucis longus je oslabení dorsální 

flexe palce. Poruchy funkce abduktorů kyčelního kloubu mohou být jak projevem 

kořenové léze, tak i projevem primárního postižení kyčle. Pacienti s tímto typem 
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syndromu nejsou schopni stoje na patách a chůze po patách. Šlachookosticové reflexy 

nebývají změněny, ale bývá zde pozitivní Lasségueův manévr a přítomnost trigger 

pointu v m. piriformis a periostový bod na hlavičce fibuly (Kasík a kol. 2002). 

5.1.3.3. Radikulární syndrom Sl 

Radikulární syndrom S 1 je obvykle způsoben laterálním výhřezem ploténky L5 -

Sl. Je charakterizován bolestí na hýždi, zadní straně stehna a lýtka a směřuje až na 

fibulární okraj planty až k malíku. Porucha motorické inervace m. triceps surae a mm. 

fibulares se projeví oslabenou plantární flexí nohy a omezenou pronací chodidla 

(oslabená everze chodidla a nemožnost stoje na špičkách a chůze po špičkách). Není 

výjimkou hypotonie m. glutaeus maximus. Senzitivní porucha v dermatomu S 1 a 

alterace reflexu Achillovy šlachy patří do obrazu tohoto syndromu. Nacházíme zde 

pozitivní Lasségueův manévr (Kasík a kol. 2002). 

5.1.3.4. Syndrom kaudy 

Syndrom kaudy je velmi vážné postižení, kdy dochází k oboustrannému, i když 

nesymetrickému postižení vláken kaudy. Je typický při mediálním či paramediálním 

prolapsu dolních disků. Je popsán jako komplex příznaků zahrnujících lumbalgie 

s jednostrannou či oboustrannou kořenovou bolestí, progredující difuzní svalovou 

slabostí dolních končetin distálně od postižení, senzitivní poruchy nejen v distribuci 

kořenových bolestí, ale také typického sedlovitého tvaru v perianogenitálnf oblasti, 

neurogenní poruchy mikce a defekace, popř. poruchy sexuálních funkcí. Podmínkou 

vzniku sfinkterových poruch je postižení sakrálních kořenů pod S2 (Kasík a kol. 2002). 

5.2. Diagnostika 

Základem diagnostiky je podrobný rozbor anamnestických údajů a klinického 

obrazu onemocnění společně s diagnostickými zobrazovacími metodami. Základním 

cílem je odlišit primární postižení páteře od systémových procesů, které vyžadují jiné 

diagnostické postupy a formy léčby (Kasík a kol. 2002). 

22 



5.2.1. Anamnéza 

Anamnéza je nedílnou součástí diagnostického procesu, je základem pro 

hodnocení stavu pacienta. Spolu s fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami 

vede k určení diagnózy. 

Od pacienta získáváme informace týkající se lokalizace, kvality a délky trvání 

bolestí. Ptáme se také na úlevovou polohu, při které se bolesti zmenšují nebo ustupují. 

Vertebrogenní syndromy krční a bederní páteře spojené s projekcí bolesti do končetin 

nemusí být vždy projevem postižení míšního kořene. Je nutné odlišení bolesti 

radikulární od pseudoradikulární. 

V hodnocení vertebrogenních syndromů mají své místo informace o povolání, 

které může sekundárně ovlivnit vývoj onemocnění, a věku pacienta, který pak předesílá 

možnosti výskytu určitého typu onemocnění. 

U traumat se ptáme na popis mechanismu poranění a okolnosti úrazu. 

Nepodceňujeme údaje o předchozích operacích páteře (Kasík a kol. 2002). 

5.2.2. Neurologické vyšetření 

Již samotný vstup pacienta do ordinace přináší první poznatky. Změna postury, 

chůze a pozice hlavy vypovídá o různých abnormalitách. Bolest a reflexní změny 

paravertebrálních svalů ovlivňují nejen polohu hlavy, postavení trupu, ale i stereotyp 

chůze. 

Ve většině případů je k určení topické diagnózy dostačující vyšetření reflexů, 

svalové síly, troftky, citlivosti končetin a vyšetření statiky a dynamiky páteře podle 

neurologických standardů. U některých pacientů je vhodné tyto doplnit o vyšetření 

délky končetin, vyšetření pánve, ramenních a kyčelních kloubů. 

5.2.3. Radiodiagnostika 

Radiodiagnostika je výchozím orientačním vyšetřením u všech onemocnění 

páteře. Jde o vyšetření morfologické, které ve dvou základních projekcích (předozadní a 

bočné) odráží změny na páteři a eliminuje pacienty, kteří mají jiné než degenerativní 

změny (Kasík a kol. 2002). 
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Mezi radiodiagnostické metody patří nativní rtg snímky páteře, CT, které 

informuje o stavu ploténky, krycích destiček a o parametrech páteřního kanálu a 

zejména pak MR, která umožňuje nejen hodnocení morfologických, ale také 

chemických změn uvnitř ploténky. CT-diskografie je radiodiagnostická metoda, při 

které se aplikuje kontrastní látka do nucleus puposus meziobratlové ploténky. Je &

nezastupitelná při stanovení indikace k léčbě kořenových syndromů. 

5.2.4. Elektrodiagnostika kořenových lézí 

K vyšetření kořenových postižení horních a dolních končetin se nejprve 

používala elektromyografie (EMG), později somatosenzorické evokované potenciály 

(SEP) a motorické evokované potenciály (MEP). Jde o vyšetření časově náročné a pro 

nemocného často nepříjemné. 

5.2.5. Vyšetření fyzioterapeutem 

Pacient musí být vždy vysvlečen do spodního prádla. 

Vyšetřeni palpací 

Palpací vyšetříme kůži, podkoží, trnové výběžky, paravertebrální svaly 

(hypertonie, spasmy), interspinální vazy (entezopatie, přenesená bolest při diskopatii). 

Palpujeme svaly, hledáme hypertrofie, atrofie, jizevnaté změny. Začínáme podhmatem 

lebky a jdeme distálním směrem. Perkusí na trny zjišťujeme bolestivé oblasti. 

Vyšetření postavy 

Tímto vyšetřením hodnotíme držení těla a postavu v klidu. Při vyšetřování a popisu 

postupujeme systematicky. 

• Vyšetřeni zpředu - hodnotíme držení hlavy, symetrii obličeje, reliéf krku a 

ramen (výši ramen), tvar a symetrii hrudníku, thorakobrachiální trojúhelníky, 

HK (konfigurace, držení), břišní stěnu (zda neprominuje), pánev (souměrnost, 

výše spin), DK (držení, konfigurace, trofika, sledujeme kolenní i hlezenní 

klouby), podélnou i příčnou klenbu, tvar prstců. 

• Vyšetřeni zezadu - hodnotíme držení hlavy, reliéf krku a ramen, tvar a symetrii 

hrudníku (postavení lopatek), thorakobrachiální trojúhelníky, horní končetiny 

(držení, kofigurace), paravertebrální svaly (symetrie, tonus), pánev (výška 

zadních spin, gluteální rýhy, tonus gluteálních svalů), dolní končetiny (držení, 
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konfigurace, tonus, podkolenní rýhy, postavení kolenních kloubů, tvar lýtek, 

kotníky, mediální konturu stehen), podélnou, příčnou klenbu. 

• Vyšetření z boku - hodnotíme držení hlavy (velikost krční lordózy se měří 

pomocí olovnice), ramenní klouby, pektorální svaly, horní končetiny (držení, 

konfigurace), břišní stěnu (zda neprominuje), hrudní stěnu (klenutí), zakřivení 

páteře, postavení pánve, postavení kolenních kloubů, tvar a postavení lýtek, 

příčnou a podélnou klenbu, postavení prstců. 

Vyšetření pánve 

Vyšetřujeme postavení pánve a sakroiliakální klouby. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice 

Sledujeme osové postavení páteře, hloubku zakřivení páteře, postavení trupu a 

celého těla. 

• Vyšetření zepředu - olovnice je spuštěná od processus xiphoideus, měla by 

procházet pupkem a neměla by se dotýkat břišní stěny, dopadat by měla mezi 

chodidla. 

• Vyšetření z boku - olovnice je spuštěná z prodloužení zevního zvukovodu, měla 

by procházet středem ramenního a kyčelního kloubu a dopadat by měla asi 2 cm 

před zevní kotník. 

• Vyšetření zezadu - olovnice je spuštěná ze záhlaví od protuberancia occipitalis 

extema nebo od tmu C7. Měla by procházet intergluteální rýhou a dopadat mezi 

paty. 

• Vyšetření hloubky zakřivení páteře - olovnice je spuštěná za záhlaví, dotýká se 

vrcholu hrudní kyfózy, prochází intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Dále 

vyšetřujeme krční a bederní lordózu. Norma je, když krční lordóza je 2 - 2,5 cm 

od olovnice a bederní lordóza je 2,5 4 cm od olovnice. 

Vyšetření stoje na dvou vahách 

Vyšetřuje se individuální odhad rovnováhy, rozdíl by měl být do 4 kil. 

Vyšetření rovnováhy 

• Hautantova zkouška - pacient sedí na lůžku a předpaží, lékař drží jeho prsty a 

vyzve pacienta, by rotoval hlavu. Pozitivní je, když ruce pacienta sledují směr 

otočení hlavy. Zkouška ukazuje na postižení vestibulárního aparátu. 
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• Rombergova zkouška - stoj I - široká báze - otevřené oči 

- stoj II - široká báze - zavřené oči 

- stoj III - úzká báze - otevřené oči 

- Rombergův stoj - úzká báze - zavřené oči 

Sledujeme oscilace trupu, ale i rozkolísané přenášení váhy v laterálním směru 

z jedné končetiny na druhou, a ve směru předozadním, což se projeví ve zvýšené hře 

prstců (pacient se snaží vyrovnat nestabilitu těžiště). 

Vyšetřeni chůze 

Můžeme vyšetřovat různé typy chůze např. chůzi vpřed, vzad, chůzi po 

špičkách, po patách, se vzpaženými horními končetinami, se zavřenýma očima. Chůzi 

vyšetřujeme bez obuvi i s ní. Sledujeme, zda pacient používá kompenzační pomůcky. 

Při chůzi si všímáme odvíjení chodidel, délky kroku, šířky báze, vytáčení chodidel, 

symetrie kroků, rytmu chůze, stability při chůzi, došlapu, pohybu pánve při chůzi, 

souhybů HKK, hlavy a trupu při chůzi, zakřivení páteře, stability a fixace 

lumbosakrálního segmentu, koordinace aktivace paravertebrálních svalů. 

Antropometrie 

Antropometrie je nejobjektivnější odhadování rozměrů kostry na žijících 

jedincích. Většinou měříme přímé vzdálenosti mezi jednotlivými body na kostře 

promítnutými na povrch těla. Hodnoty se udávají v cm. Měříme délky a obvody HKK i 

DKK. 

Goniometrie 

Goniometrie je zaměřena na měřeni rozsahu pohyblivosti kloubní. Hodnoty se 

zapisují buď metodou SFTR nebo ve stupních. Vyšetřujeme aktivní hybnost kloubů. 

Orientačně vyšetřujeme hybnost kloubů HKK i DKK. 

Svalový test 

Funkční svalový test je pomocná vyšetřovací metoda. Orientačně vyšetřujeme 

sílu svalů a svalových skupin, tvořících funkční jednotku. Svalovou sílu hodnotíme v 6 

stupních: O - 6 st. 

Zkoušky hodnotící pohyblivost páteře 

Zjišťujeme provedení, rozsah, omezení pohybu a bolestivost do různých směrů. 
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• Thomayerova zkouška - hodnotí rozvíjení všech úseků páteře při předklonu. 

Provádí se ve stoji či v sedě. Norma je, když se pacient dotkne špičkami prstů 

podlahy. 

• Zkouška laterojlexe - hodnotí pohyblivost bederní a dolní hrudní páteře při 

úklonu. Měříme vzdálenost mezi 2 značkami na laterální ploše DK a 

porovnáváme tyto vzdálenosti na PDK a LDK. 

• Schoberova zkouška- hodnotí rozvíjení bederní páteře při předklonu. Od tmu L5 

naměříme kraniálně I O cm (u dětí 5 cm) a označíme. Při normální pohyblivosti 

bederní páteře se měřená vzdálenost prodlouží o 4-5 cm (u dětí o 2,5 cm). 

• Stiborova zkouška - hodnotí rozvíjení hrudní a bederní páteře při předklonu. 

Změříme vzdálenost mezi trnem C7 - L5. Po předklonu změříme vzdálenost 

mezi stejnými body. Normaje, když se vzdálenost zvýší o 10 cm. 

• Ottův index- hodnotí rozvíjení hrudní páteře při flexi a extenzi trupu. Celkové 

hodnocení Ottova indexu spočívá v sečtení inklinačního a reklinačního indexu. 

Je-li hodnota menší než 4 cm, je omezená pohyblivost hrudní páteře. 

a) Inklinační - naměříme od tmu obratle Thl 30 cm směrem kaudálním. 

Pacient provede předklon a opět změříme vzdálenost mezi oběma značkami. 

Rozdíl se nazývá inklinační index. 

b) Reklinační- opět naměříme od Thl 30 cm. Pacient provede plynulý záklon 

a změříme vzdálenost. Naměřenou hodnotu nazýváme reklinační index. 

• Čepojova zkouška - hodnotí rozvíjení krční páteře při předklonu. Označíme trn 

obratle C7 a směrem kraniálním naměříme 8 cm. Pacient provede maximální 

předklon hlavy a opět změříme vzdálenost. Norma je, když se tato vzdálenost 

prodlouží o 3 cm. 

• Lenochova zkouška - hodnotíme předklon hlavy příznakem brada - sternum. Při 

normální pohyblivosti se brada dotýká stema. 

• Forestierova jleche - měříme vzdálenost záhlaví od podložky. Je pozitivní při 

zvětšené hrudní kyfóze. 

Vyšetření zkrácených svalů 

Svaly, které mají tendenci se zkracovat jsou převážně svaly posturální. Svalové 

zkrácení hodnotíme třemi stupni: O - 2 st. 
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Vyšetření hypermobility 

Hypermobilita znamená každé zvětšení pohyblivosti kloubní nad fyziologickou 

mez. Zkoušky hypermobility se dělí na 3 stupně. Označují se písmeny A až C. 

Vyšetření pohybových stereotypů 

Pohybový stereotyp je dočasně neměnná soustava podmíněných a 

nepodmíněných reflexů, která vzniká na podkladě stereotypně se opakujících podnětů. 

Při analýze jednotlivých stereotypů si všímáme hlavně časové závislosti aktivace 

jednotlivých svalů. Testujeme tyto pohybové stereotypy: flexe šíje, flexe trupu, extenze 

v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, stereotyp dýchání, abdukce 

v ramenním kloubu a stereotyp kliku. 

Patologické jevy 

Rozlišujeme dva druhy patologických jevů na DK. 

• patologické jevy zánikové - Mingazini, Barre, Fenomén retardace 

• patologické jevy iritační 

a) extenční - Babinského reflex, Siccard, Oppenheim, Chaddock, Vítkův 

sumační fenomén 

b) flekční - Rossolimo, Žukovskij-Komilov 

Vyšetření čití 

Vyšetřujeme povrchové a hluboké čití. 

• povrchové - taktilní, algické, termické, diskriminační, grafestézie 

• hluboké- vyšetřujeme přiložením ladičky na kostní výrůstky, nacházející se co 

nejblíže k povrchu těla 

Vyšetření taxe na DKK 

Taxe je schopnost provést cílený pohyb. 

• Pacient má za úkol dát patu na druhostranné koleno. Ztížení této zkoušky je, že 

pacient dá nohu na druhostranné koleno a musí sjet patou po hraně tibie. 

• Zkouškou pro vyšetření taxe a koordinace je chůze - sledujeme chůzi jak 

s otevřenýma, tak se zavřenýma očima. 

Vyšetření reflexů 

Zjišťujeme vybavitelnost šlachookosticových reflexů na DKK. Vyšetřujeme tyto 

reflexy: patelámí reflex, reflex Achillovy šlachy, medioplantámí reflex. 
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Trakční test 

Tímto testem zjišťujeme reakci pacienta na trakci bederní páteře. 

Fenomén palce 

Orientačně vyšetřujeme akrální sílu. Je-li tento fenomén pozitivní, akrální síla je 

oslabená. 

4.3. Terapie 

Většinu vertebrogenních onemocnění lze léčit ambulantně. Klinicky vyšetřováni 

by měli být pacienti s podezřením na akutní hernii ploténky se silnými kořenovými 

příznaky, vždy pacienti se syndromem kaudy, dále pacienti s opakující recidivou nebo 

atypickým obrazem onemocnění. 

Léčba zahrnuje složku medikamentózní, rehabilitační a popř. operační. 

V akutním stádiu je rozhodující klid na lůžku v úlevové poloze, popř. tlumení bolesti. 

V subakutním a chronickém stádiu je nejdůležitější rehabilitace. 

5.3.1. Konzervativní terapie 

5.3.1.1. Medikamentózní 

Nesteroidní antirevmatika, analgetika a myorelaxancia tvoří tři základní 

kategorie léků běžně používaných v léčbě V AS. Často bývají doplněny o lokální 

anestetika a kortikoidy, popř. antidepresiva a medikamenty ovlivňující regeneraci 

periferního neuronu (Kasík a kol. 2002). 

• Nesteroidní antirevmatika vedou k úlevě především u stavů spojených se 

zánětlivým procesem, který je hlavní příčinou bolestí. 

• Analgetika tlumí bolestivé projevy různými mechanismy podle chemického 

složení. 

• Svalová myorelaxancia není vhodné indikovat rutinně, protože svalové spazmy 

mají v některých případech významný ochranný charakter. 

• Lokální anestetika jsou odvozena od kyseliny benzoové. Podstatou jejich 

působení je blokáda rychlého proudu sodíkových iontů při změně permeability 
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buněčné membrány v důsledku její depolarizace. Výsledkem je reverzibilní 

blokáda bolesti v inervační oblasti nervového kořene. 

• Kortikoidy pro svůj protizánětlivý, protialergický, imunosupresivní, 

antiedematózní účinek mají široké spektrum použití. 

• Antidepresiva jsou používána pouze jako doplněk léčby bolestí v zádech 

především tam, kde je v popředí fibromyalgická složka a depresivní ladění 

s poruchami spánku. 

5.3.1.2. Fyzioterapie 

U pacientů s VAS je fyzioterapie jedním ze základních léčebných postupů. 

Předpokladem úspěšnosti léčby je adekvátní spolupráce pacienta s fyzioterapeutem a 

jeho snaha pokračovat s cvičením dle instruktáže v domácím prostředí v průběhu i po 

ukončení terapie. Rehabilitace pacientů s vertebrogenními poruchami se provádí 

většinou ambulantně. Při jejím neúspěchu se může doporučit hospitalizace na 

specializovaném pracovišti. U chronických pacientů je možnost indikovat lázeňskou 

léčbu (Kolářová 2003). 

Fyzioterapeutické metody 

• Léčebná tělesná výchova je u bolestivých syndromů zad velmi důležitá. Jejím 

cílem je vybudovat co nejsilnější svalový aparát, naučit správné držení těla, 

správné stereotypy a nácvik dýchání. Obecně platí tyto zásady: začínáme 

lehčími cviky a postupně zvyšujeme náročnost, neprovádíme cviky, které 

vyvolávají větší bolest, cviky provádíme tahem a pomalu, ne švihem, mezi 

namáhavými cviky odpočíváme a úplně uvolníme svalstvo, u cvičení pravidelně 

dýcháme, necvičíme po jídle, cvičíme pravidelně a vícekrát denně (Kolářová 

2003). 

• Vojtův princip reflexní lokomoce představuje neurofyziologicky a vývojově 

orientovaný systém s cílem znovuobnovení vrozených fyziologicky 

podmíněných vzorů. Vojtova metoda využívá a pracuje s reflexními vzory, 

typickými pro časný dětský věk, a pomocí těchto se snaží aktivovat motorické 

funkce. Ve standardních výchozích pozicích se aplikují na přesně definované 

tělesné zóny (na trupu a končetinách) manuální stimuly. Tím má dojít 

k vyvolání změny držení nebo pohybu, což je odvozeno od dvou základních 
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vzorů, nazývaných reflexní otáčení a reflexní plazení. Další cíle je možné 

shrnout do 4 základních bodů: 

1) N astolení fyziologických průběhů pohybů, dříve než tomu bude 

zabráněno rozvojem patologických vzorů. 

2) Aktivace těch svalů ve fyziologických pohybových vzorech, které 

dosud pracovaly v patologických, náhradních vzorech nebo 

nepracovaly vůbec. 

3) Globální změna v držení těla prostřednictvím vyvolání obou 

komplexních pohybových vzorů. Dochází při tom ke zlepšení 

v přesunu těžiště, vzpřimování se, řízení rovnováhy a rovněž tak 

k lepšímu a koordinovanějšímu držení těla. 

4) Ovlivnění vegetativních funkcí a dýchání (Pavlů 2003). 

• Terapeutický koncept Brunkowové je založen na cílené aktivaci diagonálních 

svalových řetězců, která umožňuje: 

1) zlepšování funkce oslabeného svalstva, 

2) stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení 

kloubů, 

3) reedukaci správných pohybů bez nežádoucích složek. 

Hlavním terapeutickým prostředkem jsou napínací resp. vzpěrná cvičeni, 

jejichž základem je volní maximální dorzální flexe rukou a nohou, prováděná 

vzpíráním zápěstí a dlaně resp. paty v distálním směru proti pomyslnému 

odporu nebo také proti pevné ploše. Dorzální flexe rukou a nohou aktivuje 

svalové řetězce, jejíchž fixní bod leží proximálně a aktivace postupuje 

z distálních částí končetin proximálně. Izometrické vzpírání naproti tomu 

aktivuje svalové řetězce, které mají fixní bod v distálních částech končetin a 

aktivace postupuje z proximálních oblastí distálně (Pavlů 2003). 

• Briigger-koncept má za cíl navodit vzpřímené držení těla a nastolit fyziologické 

a ekonomické průběhy pohybů. Tato metoda má podrobně vypracovaný vlastní 

jak diagnostický tak i terapeutický postup, který lze shrnout do následujících 

bodů. 
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1) Anamnéza - je na ní kladen velký důraz. Velmi detailně jsou 

hodnoceny aktivity, které pacient vykonává, a to jak po stránce 

kvalitativní, tak i kvantitativní. 

2) Inspekční vyšetření - zahrnuje ohodnocení možných tzv. rušivých 

faktorů (oblečení, obuv, nábytek, ale i otoky, jizvy, psychické 

poruchy). 

3) Funkční vyšetření 

a) Ohodnocení návykového držení - je prováděno nejčastěji 

v sedu, a to v takové poloze, která je pro pacienta běžná. 

Terapeut hodnotí odchylky od pomyslné normy. Jsou 

hodnoceny základní pohyby (klopení pánve vpřed, zvedání 

hrudníku), ale také postavení v ostatních tělesných segmentech. 

b) Hodnocení korigovaného držení - terapeut provede nejprve 

korekci. Po té provede opět ohodnocení držení aspekcí a určuje 

znovu odchylky od normy. 

Srovnání ohodnocení při návykovém a při korigovaném držení ukazuje na 

velikost funkční poruchy a dále pak je toto i kritériem úspěšnosti terapie. 

4) Stanovení rušivých faktorů - na základě anamnézy, inspekčního a 

funkčního vyšetření stanovuje terapeut zdroj patologické aference. 

5) Stanovení pracovní hypotézy - na základě určení rušivých faktorů 

stanovuje terapeut pracovní hypotézu, tzn. stanovuje postup terapie. 

Cílem je reedukace resp. odstranění rušivých faktorů (Pavlů 2003). 

• Metoda Feldenkrais je uvědomělé vnímání a ovládání pohybů a poloh 

jednotlivých částí těla. Toho se dosahuje procesem ,,hravého" učení a zkoušení 

různých variant pohybů. Hlavním cílem je rozšíření pohybového potenciálu, 

což ovšem může příznivě ovlivňovat různá zdravotní postižení (Pavlů 2003). 

• Metoda Klapp zahrnuje cvičení lokomoce po čtyřech končetinách, sloužící 

k trojrozměrné mobilizaci páteře a ke korekci jejich vadných zakřivení, jakož i 

zlepšování svalové síly, koordinace a vytrvalosti. Princip této metody vychází 

z pohybů končetin a trupu a zaujímání různých poloh trupu při chůzi po čtyřech. 

Tímto způsobem lze ovlivňovat postižené úseky páteře ve všech směrech (Pavlů 

2003). 
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• Ortopedická dechová terapie - Schrott - tato metoda má za cíl naučit vnímat a 

procítit korigované, vzpřímené držení a to také bez zrakové kontroly a aby 

pacient byl schopen naučené používat v rámci běžných denních činností. Velmi 

podstatnou částí léčby je nácvik vhodného způsobu dýchání, který vede ke 

korekci nepříznivých vzorců dýchacích pohybů (Pavlů 2003). 

• Metoda McKenzie se stává z těchto částí: 

2) Naučit se eliminovat pohyby a držení těla při nichž se dostavují nebo 

zhoršují bolesti. 

3) Při syndromu narušení (projevuje se vystřelující bolestí) provádí 

pacient např. každou hodinu 1 Ox vždy ta cvičení, která vedla k redukci 

bolesti. 

4) Pacient provádí taková cvičení, která vedou k protahování zkrácených 

svalů a vazů. 

5) Nácvik a vědomé udržování správného držení těla (Pavlů 2003). 

• Hippoterapie představuje fyzioterapeutickou formu, při které je používán kůň 

jako určitý prostředek, s cílem ovlivnit a zlepšit motorické schopnosti pacientů. 

• Využití míčů k posilování či svalovému tréninku, k ovlivnění zkrácených 

svalových skupin, zlepšení či udržování pohyblivosti kloubní, mobilizace 

kloubní včetně páteře, zlepšení či trénink koordinace a funkční stabilizace 

páteře. 

• Využití závěsného zařízení TherapiMaster s cílem přispět k trvalému zlepšení 

muskuloskeletálních onemocnění. TerapiMaster je závěsný systém s dvěma 

lany, jež se lehce nastavují a jednoduchým způsobem uzamykají. K tomuto 

systému patří popruhy různých typů a rovněž tak velký počet dalších doplňků 

pro terapii. Zařízení je připevněno buď přímo na stropě, nebo na pojízdné 

stropní konstrukci či na konstrukci mobilní. 

• Metodika senzomotorické stimulace - cílem je odstranit a přesunout 

odpovědnost za řízení pohybu na podkorová centra. Předpokladem pro 

zautomatizování pohybu je volba vhodných cviků, dostatečné opakování a 

obměňování cviků, postupné zvyšování náročnosti, případně záměrné odpoutání 

pozornosti od prováděného pohybu. Fyzioterapeut musí zvolit vhodnou cvičební 
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pomůcku a sestavit cvičební program s přihlédnutím k možnostem a 

schopnostem nemocného (Haladová, 1997). Pomůcky - válcová a kulová úseč, 

minitrampolína, točna, balanční sandály, balance step, posturomed a balanční 

míče. 

• Cvičební sestava Ludmily Mojžíšové - je zaměřena na posílení hýžďových a 

břišních svalů, tedy svalů, které se svaly dna pánevního zajišťují správné 

postavení pánve. Důraz je kladen 1 na cviky relaxační, mobilizační a 

protahovací. Cvičení je facilitováno dechem (Hnízdil et al., 1996). 

5.3.2. Operační léčba 

Operační léčba je indikována absolutně a akutně u mediálních hemií disku a 

syndromu kaudy. Ostatní indikace jsou již relativní, hemie disku se indikují k operaci, 

pokud způsobují kořenový syndrom, který po nechirurgické léčbě neustupuje nebo při 

kořenových parézách (Ambler 2004). 

5.4. Pohybová aktivita v rámci V AS 

Pohybová aktivita má v prevenci a terapii bolestí zad nezastupitelné místo, a to 

jednak díky přímému vlivu na svalový systém, jednak díky svému "antistresovému" 

vlivu v oblasti psychiku. té::--

V následujícím textu stručně popíši jednotlivé sporty a pokusím se je ohodnotit 

jako vhodné či nevhodné. 

• Plavání 

Plavání je považováno za jeden z nejvhodnějších prostředků korekce odchylek 

od správného držení těla. Při bližší analýze však nelze přehlédnout, že plave-li člověk 

prsa nebo kraul, zkracují se mm. pectoralis, takže většina plavců mívá kulatá záda. 

Plavat prsa nebo motýlka vyvolává bederní lordózu a hypermobilitu. Plavci starších 

ročníků drží obvykle hlavu nad vodou, což vyvolává krční hyperlordózu. To však 

neznamená, že by bylo plavání škodlivé, ale plavecký způsob by měl být volen podle 

typu odchylky od správného držení těla. (Lewit, 1996). 
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Splývání 

Správně provedené splývání přispívá k protažení páteře, k posílení 

mezilopatkových svalů, břišního a hýžďového svalstva, provádí se v poloze na prsou a 

naznak. V obou polohách musí být natažené DKK, zpevněné břišní a hýžďové svaly, 

paže ve vzpažení, vnitřní rotaci a přitisknuté k hlavě, hlava v prodloužení trupu. 

V poloze naznak se klade důraz na protlačení pánve vzhůru (Bělková,1994). 

Znak 

Znak je z hlediska zdravotních účinků nejvhodnějším plaveckým způsobem. 

Jeho provedení se doporučuje s hlavou v prodloužení páteře (Bělková 1994). 

Prsa 

Při plavání se zdůrazňuje výdrž ve sp1ývací poloze, kdy je hlava v prodloužení 

páteře. Poloha se zvednutou hlavou je nežádoucí, neboť zakřivení v krční páteři se 

přenáší i do oblasti bederní, čímž nepříznivě působí na prohýbání v této části a zvyšuje 

napětí bederních svalů (Bělková 1994). 

Kraul 

Pacient musí být schopen plavat téměř ve vodorovné poloze a pravidelně 

rytmicky dýchat na obě strany. Do terapie lze zařadit také izolovaný pohyb nohou 

příznivě působící na protažení stehenních a posílení hýžďových a břišních svalů 

(Bělková 1994). 

Motýlek 

Tento způsob je velmi náročný, samotné vlnění trupu a nohou je však 

prostředkem k zlepšení pohyblivosti páteře (Bělková 1994). 

Shrnuto: styl prsa lze doporučit jen za určitých podmínek, kraul a znak jsou velmi 

vhodné. 

• Jogging 

Běh, tato tzv. druhá chůze, vyžaduje zvýšenou aktivaci stabilizačních funkcí 

páteřního svalstva a svalstva trupu a více než chůze zapojuje svalstvo horních končetin. 

Důležité je používat správnou obuv právě tak jako zvládnout pružnou techniku běhu. 

Pochopitelně je třeba dávat přednost běhu po lesních cestách a měkkém povrchu před 

během po asfaltu. 

Shrnuto: běh je velmi vhodný. 
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• Kolo 

Jízda na kole patří mezi ideální sporty, dokud jsou dodržována jistá pravidla. 

Důležité je upravit výšku sedadla a výšku řidítek tak, abychom nemuseli držet bederní 

páteř v předklonu. 

Shrnuto: jízda na kole je velmi vhodná pokud jezdíme pro zábavu nebo pro potřebu 

přepravy na krátké vzdálenosti. 

• Jízda na koni 

Jízda na koni, která nemá závodnické zaměření, je jednou z aktivit, které jsou 

doporučovány z důvodu psychické relaxace. Při sezení na koni se musí dodržovat 

základní pravidla korektního sedu, kdy dochází k optimálnímu využívání pohybových 

podnětů z koně na jezdce. Sed je vzpřímený, temeno hlavy je nejvyšším bodem těla, 

kyčelní a kolenní klouby jsou mírně ohnuté. Paty jsou nejnižším bodem těla, špičky 

zvedat a tlačit celou nohou směrem k tělu koně. Ohnuté lokty jsou u těla (Gúth 2000). 

Shrnuto: velmi se doporučuje. 

• Lyžování a bruslení 

Při rozhodování, jaký druh lyžování si vybrat, doporučuji běžky na rovině 

s pravidelně se opakujícími pohyby. Po zvládnutí akutních bolestí, uvolnění zkrácených 

svalů a po zahájení balančního výcviku doporučuji i bruslení na le4ě, případně na "in 

line" bruslích na suchu. Poslední z hlediska vhodnosti je sjezdové lyžování kde dochází 

k nevypočitatelným nárazům. 

Shrnuto: doporučuje se běžecké lyžování a bruslení. Sjezdové lyžování je nevhodné. 

• Tenis 

Je to druh sportu s neškodným pohybovým stereotypem. Nebezpečí vyvstává 

jen při přecenění vlastních možností a působením špatné techniky. Správné postavení 

k míči, správná práce nohou a ne příliš zatěžující hra umožňují osvojit si správný 

pohybový vzorec a zabránit škodlivým účinkům na páteř (Laser 1995). 

Shrnuto: Doporučuje se jen za určitých podmínek. 

• Míčovéhry 

Všechny míčové hry bez přímého nebezpečí (pády, nárazy, úmyslné fauly) 

páteři neškodí (Laser 1995). 

Shrnuto: nedoporučují se kontaktní míčové hry. 
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• Tanec 

Tanec zejména jako závodní sport vyžaduje kromě náležitého udržování kondice 

také dobrou stabilizaci celé páteře (Laser 1995). 

Shrnuto: velmi se doporučuje. 

• Cvičení na nářadích 

Tento sport není při vzniku obtíží vůbec vhodný. Značné zátěžové vrcholy při 

určitých cvicích se na ploténkách a páteřních kloubech nebezpečně podepisují (Laser 

1995). 

Shrnuto: nedoporučuje se. 

• Tai-či 

Tai-či má velice pozitivní vliv na zdraví od prevence až po léčebné působení. 

Pozitivně ovlivňuje bolesti zad, bolesti hlavy, obezitu, nervozitu, neplodnost atd. 

Cvičením dochází ke zlepšení srdeční, dechové a mozkové funkce. Při cvičení tai-či se 

dosahuje pozvolným tahem maximálních poloh v kloubech a poloh náročných na 

rovnováhu. Zmíněné vybalancování určitých zvláštních poloh rozvíjí schopnost rychlé 

reakce mozku, který je nucen opakovaně vypočítávat optimální schéma pro 

koordinované stahy svaloviny, hlavně svalstva trupu, a tedy prevenci jednostranného 

přetěžování a tím i bolesti. 

Shrnuto: doporučuje se. 

• Jóga 

Jóga se snaží nastolit harmonii mezi naším tělem, psychikou a myslí a rozvíjí 

v nás porozumění sobě samým. Cvičení jógy zklidňuje a fyzicky i psychicky 

povzbuzuje. Je hodně pomalé a soustředěné a velice důležitá je při něm práce s dechem. 

Správné vědomé dýchání pomáhá svaly uvolnit. A toho jóga využívá a při provádění 

cviků se zaměřuje na dech a slad'uje ho s pohyby těla (Zikešová 2005). 

Shrnuto: velmi se doporučuje. 

5.5. Prevence vzniku V AS 

Pravděpodobně nejdůležitějším činitelem, pokud jde o léčení a zároveň prevenci 

poruch pohybové soustavy, je životospráva. Ta by měla být zaměřena na odstranění 
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všech nepříznivých faktorů, které negativně na člověka působí a způsobují mu tak 

vertebrogenní obtíže. 

5.5.1. Ergometrické požadavky na práci vsedě 

Profesí se sedavým charakterem zaměstnání v dnešní době stále přibývá. Doba 

strávená sezením se neustále zvyšuje, a to nejen v práci, ale i v mimopracovní době. 

Způsob trávení pracovní doby i volného času je tak spojen s hypokinezí, která má 

za následek buď jednostranné přetěžování či naopak ochabování struktur pohybového 

aparátu i ostatních systémů (např. kardiovaskulárního a respiračního). 

Z hlediska zatížení pohybového aparátu má dlouhodobé sezení řadu 

negativních důsledků. Především je to jednostranné statické přetěžování svalového a 

vazivového systému, včetně meziobratlových plotének, ze kterého vyplývají 

nejrůznější potíže, např. bolesti v zádech. Gilbertová (2002) uvádí, že v řadě 

epidemiologických studií byl potvrzen častější výskyt bolestí v zádech u sedavých 

zaměstnání. 

V prevenci bolestí zad a onemocnění páteře vznikajících při dlouhodobé práci 

vsedě, a tudíž i při dlouhodobém sezení při práci s počítačem, se uplatňují i 

ergonomické požadavky na správnou pracovní židli. (Gilbertová, 2002; Matoušek et 

al., 1997). 

Ergonomické zásady 

Dle Gilbertové (2002) a Matouška et. al. (1997) by měla být výška pracovní 

desky u nastavitelných stolů v rozmezí 62 až 82 cm a u nenastavitelných stolů 72 cm. 

Dále by měl být zajištěn dostatečný prostor pro dolní končetiny. Přední hrana 

pracovního stolu by měla být zaoblená, aby nedocházelo k útlaku nervově-cévních 

svazků a šlach na volární ploše zápěstí. Pracovní sedadlo by mělo umožňovat 

nastavitelnost sedáku a zádově opěrky. Jak uvádí Gilbertová (2002) výška sedací 

plochy by měla být nastavena tak, aby nedocházelo k útlaku spodní části stehen (příliš 

vysoká), či ke kyfotickému držení (příliš nízká). Zádová opěrka by měla být 

nastavitelná, anatomicky profilovaná a měla by zajišťovat oporu především v oblasti 

bederní páteře. K alternativním typům sezení patří klekačky a balanční míče. Měly by 

být využívány spíše jako doplněk klasického sezení, nikoliv pro sed trvalý. 
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Obrázek 1. Možnosti alternativního sezení (Gilbertová, 2002, 136). 

5.5.2. Škola zad 

Škol zad existuje celá řada, v této kapitole budou uvedeny poznatky 

z publikace Antona Gútha a kol. (1999). 

Ačkoliv léčebné metody jednotlivých škol se mohou lišit, cíle každé školy zad 

se shodují následujících bodech: 

• Naučit pacienta či klienta rozeznat nesprávné držení těla nesprávné pohyby 

v každodenním životě. 

• Tělesně a duševně ho připravit na korekturu nesprávného držení těla, 

nesprávných pohybů a nesprávných návyků v každodenním životě. 

• Automatizovat korigované držení těla a pohybů. 

Podle konkrétního použití jsou rozlišovány tyto školy páteře - preventivní, 

rehabilitační, sportovní, dlouhodobý sport, sport denního života, realizace denních 

činností a zvládnutí stresových situací. 

Škola páteře může probíhat bud' intenzivní (2 dny, celkem 10 hodin) nebo 

extenzivní (1 hodina týdně, celkem 10 hodin) formou. 

5.5.3. Obezita 

Obezita se podílí na vzniku různých onemocnění a samozřejmě také způsobuje 

přetěžování páteře a kloubů. Dochází ke změně těžiště, která musí být kompenzována a 

v případě páteře je to zvýšená bederní lordóza. Tím se přetěžuje celá bederní páteř, 
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lumbosakrální přechod a sakroiliakální skloubení. Reakce svalového systému jsou 

přetížené zádové svaly a oslabené břišní svaly. 
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6. Empirická část 

6.1. Charakteristika dotazovaného souboru 

Jako dotazovaný soubor jsem si pro tuto práci zvolila pacienty docházející na 

rehabilitační ambulanci ve Smiřicích v jejichž anamnéze byli zjištěny bolesti zad -é

spojené s VAS. 

Pro zjištění objektivity získaných dat jsem oslovila všechny respondenty osobně 

a stanovila počet dotazovaných jedinců na padesát. 

Dotazovaný soubor byl rozdělen do dvou skupin A a B. Skupinu A tvořilo 29 

respondentů, z toho ll mužů a 18 žen. Tato skupina byla složena z respondentů 

v produktivním věku. V této kategorii je věkový průměr 42 let (27 - 60 let). Skupina B 

byla tvořena 21 respondenty, z toho 6-ti muži a 15-ti ženami jejichž průměrný věk činil 

68let (61 -76let). V této skupině byli respondenti v důchodovém věku. Záměr rozdělit 

dotazovaný soubor na dvě výše jmenované skupiny byl inspirován snahou zjistit má-li 

na četnost obtíží bolestí zad vliv věk respondentů. A zároveň jsem chtěla zjistit zda 

informovanost o preventivních opatření je vyšší u respondentů v produktivním či 

důchodovém věku. 

Pro provedení anketního šetření jsem zvolila formu anonymní. Respondenti byli 

náhodně vybraní jedinci, kteří v měsíci květnu docházeli na rehabilitační ambulanci a 

byli ochotni se šetření zúčastnit. 

6.2. Metoda anketního šetření 

Anketa obsahuje ll otázek. V úvodu ankety je uvedeno, jakým způsobem mají 

respondenti zodpovězené otázky označit a za jakým účelem je dotazník vytvořen. První 

dvě otázky se týkají obecných informací, jako jsou věk dotazovaných a pohlaví. 

Ostatních devět otázek zjišťuje nejvyšší dosažené vzdělání, informace o zaměstnání, o 

průběhu onemocnění, následné léčbě a rehabilitaci. Jak jíž bylo řečeno dotazované jsem 

rozdělila do dvou skupin a tyto dvě skupiny jsem porovnávala mezi sebou. Otázky jsem 

volila dle vlastního uvážení. Nevyplněný a vyplněný formulář je součástí příloh. 
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6.3. Výsledky 

Součástí zpracovaných otázek jsou grafY a tabulky, které jsou umístěny v části 

empirické. 

Návratnost anketního šetření 

Grafč.l 
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Počet 

Rozeslala jsem 50 dotazníků a díky ochotě dotazovaných se mi jich také 50 
vrátilo vyplněných (100%). 

Tabulka č. 1 

Počet 

Návratnost dotazníků celkem v% 
Rozdáno 50 100 
Vráceno 50 100 
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Otázka č. 1 - Věk dotazovaných 

Skupina A = respondenti v produktivním věku 

Skupina B = respondenti v důchodovém věku 

100% =50 respondentů 

Grafč. 2 
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Ve skupině A odpovědělo 29 (58%) dotazovaných. Ve skupině B odpovědělo 21 

(42%) dotazovaných. 

Tabulkač. 2 

Počet 
Věk dotazovaných celkem v% 
Skupina A 29 58 
Skupina B 21 42 
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Otázka č. 2 - Pohlaví dotázaných 

Grafč. 3 

SkupinaB 

Muži Ženy 

Muži - ve skupině A bylo ll mužů (38%), ve skupině B 6 (29%). Ženy -

skupina A obsahovala 18 ( 62%) žen a skupina B 15 (71%) žen. 

Tabulka č. 3 

Pohlaví Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
dotazovaných A (100% =29) B (100% =21) 

Muži ll 38 6 29 
Ženy 18 62 15 71 
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Otázka č. 3 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Grafč. 4 

Vyučen Středoškolské Vysokoškolské 

O Skupina A 

• skupinaB 

Ve skupině A je 9 (31%) respondentů vyučeno, 13 (45%) dotazovaných má 

středoškolské a 7 (24%) dotazovaných má vysokoškolské vzdělání. 

Ve skupině B je 12 (57%) jedinců vyučeno, středoškolské vzdělání má 6 (29%) 

respondentů a 3 (14%) uvedlo vzdělání vysokoškolské. 

Tabulkač. 4 

N ejvyšší dosažené Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
vzdělání A (100%=29) B (100% =21) 

V_yučen 9 31 12 57 
Středoškolské 13 45 6 29 
Vysokoškolské 7 24 3 14 
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Otázka č. 4 - Má (mělo) Vaše zaměstnání sedavý charakter? 

Grafč. 5 
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Na otázku zda má (mělo) Vaše zaměstnání sedavý charakter odpovědělo ve 

skupině A 21 (72%) dotazovaných ano a 8 (28%) dotazovaných ne. 

Ve skupině B uvedlo ll (52%) respondentů na tuto otázku ano a 10 (48%) 

respondentů odpovědělo ne. 

Tabulka č. 5 

Má (mělo) Vaše zaměstnání 
Skupina 

Skupina Skupina 
Skupina 

A Bv% 
sedayý charakter (100% =29) A v% B (100% =21)_ 

Ano 21 72 ll 52 
Ne 8 28 10 48 
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Otázka č. 5 - Dosavadní životní aktivity 

Grafč. 6 
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Aktivně sportuje ve skupině A 6 (21 %) dotazovaných, rekreačním sportům se 

věnuje 13 (45%) a 10 (34%) respondentů nesportuje. 

Ve skupině B jsou 2 (10%) aktivní sportovci, 7 (33%) rekreačních sportovců a 

12 (57%) dotazovaných nesportuje. 

Tabulka č. 6 

Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
Dosavadní životní aktivity A (100% =29) B (100% = 21) 

Aktivní sportovec 6 21 2 10 

Rekreační sportovec 13 45 7 33 

N esportovec 10 34 12 57 
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Otázka č. 6 - Jak dlouho trvají obtíže 

Grafč. 7 

Skupina B 

O- 5 let 5 - 10 let 10- 15let Více let 

Ve skupině A má 9 (31%) respondentů obtíže, které trvají O- 5 let, 15 (52%) 

respondentů uvádí trvání obtíží 5 - 1 O let a 5 ( 17%) 1 O - 15 let. 

1 (5%) z dotazovaných ve skupině B uvádí trvání obtíží O- 5 let, dále 2 (10%) 

dotazovaní 5 - 10 let, 10 - 15let uvádí ll (52%) a více let 7 (33%) respondentů. 

Tabulkač. 7 

Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
Jak dlouho trvají obtíže A (100%=29) B (100% = 21) 

O- Slet 9 31 1 5 
5 -10 let 15 52 2 10 
10- 15let 5 17 ll 52 
Více let o o 7 33 
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Otázka č. 7 - Průběh dosavadní léčby 

Grafč. 8 
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U této otázky se nabízejí další dvě možnosti odpovědí a to: léčba pouze operační 

a bez léčby, ale protože dotazníky byly vyplněny pacienty, kteří docházeli na 

rehabilitační oddělení tak u nich tyto dvě možnosti nepřicházejí v úvahu. 

Léčba pouze konzervativní byla zastoupena ve skupině A u 25 (86%) 

respondentů a operativní a konzervativní terapii absolvovali 4 (14%) respondenti. 

Ve skupině B uvedlo konzervativní terapii 14 (67%) dotazovaných a operativní a 

konzervativní terapii 7 (33%). 

Tabulka č. 8 

Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
Průběh dosavadní léčby A (100% =29) B (100% =21}_ 

Pouze konzervativní 25 86 14 67 
Operativní a konzervativní 4 14 7 33 
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Otázka č. 8 - Jak často docházíte do RHB ambulance 

Grafč. 9 
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Zde byly respondentům nabídnuty tři možnosti. lx za rok dochází ze skupiny A 

na RHB 8 (28%) respondentů, 2x za rok 12 (41 %) a docházení pouze při obtížích 

uvedlo 9 (31%) dotazovaných. 

Ze skupiny B navštěvují RHB 3 (14%) dotazovaní lx za rok, 2x za rok pak 16 

(76%) jedinců a 2 (1 0%) uvedli třetí možnost a to pouze při obtížích. 

Tabulkač. 9 

Jak často docházíte do RHB Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
ambulance A (1 O O" /o = 29) B J!.OO% =21l_ 

lx za rok (série po 10 
I procedurách) 8 28 3 14 
2x za rok (série po 10 

I procedurách) 12 41 16 76 
Pouze při obtížích 9 31 2 10 
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Otázka ě. 9 - Jaké procedury Vám v rámci RHB péče nejvíce pomáhají 
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Ve skupině A je nejúčinnější rehabilitační metodou masáže ll (38%), léčebný 

tělocvik uvedlo 9 (31%) respondentů, elektroléčbu 4 (14%), vodoléčbu 3 (10%) a 

měkké techniky 2 (7%) dotazovaní. Nikdo z této skupiny neuvedl jinou rehabilitační 

metodu. 

Ve skupině B nejvíce respondentům pomáhají opět masáže 15 (71 %), vodoléčbu 

uvádí 1 (5%), elektroléčbu 3 (14%) a léčebný tělocvik také 1 (5%) respondent. 1 (5%) 

z dotazovaných uvedl, že mu nepomáhá žádná rehabilitační metoda. 
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Tabulka č. JO 

Jaké procedury Vám v rámci Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A V o/o Bv% 
RHB péče nejvíce pomáhají A (100%=29) B (100% = 21) 

Elektroléčba 4 14 3 14 
Vodoléčba 3 10 1 5 
Léčebný tělocvik 9 31 1 5 
Masáže ll 38 15 71 
Měkké techniky 2 7 o o 
Jiné- jaké? o o 1 5 
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Otázka č.lO - Obeznámení s pojmem preventivní opatření v léčbě bolestí zad 

Grafč. ll 
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24 (83%) respondentů ze skupiny A je seznámeno s pojmem preventivní 

opatření, 5 (17%) neví co si pod pojmem preventivní opatření má představit. 

Ve skupině B 17 (81 %) respondentů zná tento pojem a 4 (19%) znají, ale neví co 

si představit. 

Tabulka č. ll 

Obeznámení s pojmem Skupina Skupina 
preventivní opatření v léčbě Skupina A v% Skupina Bv% 

bolestí zad A (LOO% = 29) B (L00%=2L) 

Znám 24 83 17 81 
Znám, ale nevím co si 
představit 5 17 4 19 

Neznám o o o o 
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Otázka č. ll - Dodržujete daný režim (cvičení, preventivní opatření) dle pokynů 

fyzioterapeuta v rámci domácí péče 

Grafč.l2 

% 
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lil Skupina B 

6 (21 %) respondentů ve skupině A dodržuje daný režim, 7 (24%) respondentů ne 

a 16 (55%) částečně. 

Ve skupině B 12 (57%) dotazovaných dbá pokynů fyzioterapeuta, 4 (19%) ne a 

5 (24%) částečně. 

Tabulka č. 12 

Dodržujete daný režim dle pokynů Skupina 
Skupina 

Skupina 
Skupina 

A v% Bv% 
(yzioterapeuta v rámci domácí péče A (100%=29) B (100%=21) 

Ano 6 21 12 57 

Ne 7 24 4 19 

Částečně 16 55 5 24 
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Otázka č. 12 - Pozorujete zlepšení po prodělané rehabilitaci 

Grafč.l3 
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fil Skupina B 

Ve skupině A 19 ( 66%) dotazovaných uvádí zlepšení po prodělané rehabilitaci, 

u 10 (34%) ke zlepšení nedochází. 

Ve skupině B 18 (86%) dotazovaných odpovědělo ano a 3 (14%) ne. 

Tabulka č. 13 

Pozorujete zlepšení po prodělané 
Skupina Skupina 

Skupina 
Skupina 

A A v% Bv% 
RHB (100%=29) B '100% = 21) 

Ano 19 66 18 86 

Ne 10 34 3 14 
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7. Diskuse 

Návratnost ankety 

Rozeslala jsem 50 anketních šetření. Díky ochotě respondentů se mi opět vrátilo 

50 vyplněných šetření. Dotazovaní byli pacienti, kteří docházeli na rehabilitační 

oddělení ve Smiřicích. 

Otázka č. 1 -Věk 

Respondenti byli rozděleni dle věku do 2 skupin. Ve skupině A jsou dotazovaní 

v produktivním věku a jejich zastoupení činí 58 % (29 dotazovaných). Ve skupině B 

jsou respondenti v důchodovém věku a z nich odpovědělo 42% (21 dotazovaných). 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplynulo, že častěji navštěvují rehabilitační 

ambulanci lidé v produktivním věku, což nepřímo potvrzuje také tvrzení dle Pfeiffera 

(2000), který uvádí, že bolesti se v bederní oblasti častěji vyskytují u osob 

v produktivním věku do 45 let. Ostatně výše jmenovaný názor mohu také sama potvrdit 

vlastními zkušenostmi získanými na rehabilitační ambulanci, kde jsem před mateřskou 

dovolenou pracovala čtyři roky jako fyzioterapeut. 

Otázka č. 2 - Pohlavi 

Mezi respondenty bylo větší zastoupení žen než mužů. Ve skupině A bylo 38% 

(ll respondentů) mužů a 62% (18 respondentek) žen. Skupina B byla v zastoupení 29% 

muži (6 respondentů) a 71% ženy (15 respondentek). 

Dle Káše (1995) je bolestí zad nejvíce postižena páteř žen. Vliv má menopauza a 

těhotenství. V průběhu menopauzy dochází ke vzniku osteoporózy. Obratle jsou na rtg 

prořídlé, s poněkud výraznějším kostním lemem, dochází posléze k jejich zlomeninám, 

snižování a deformitám. Redistribuce tělesné hmotnosti a uvolnění pánevních ligament 

během těhotenství vytváří předpoklady pro vznik bolestí páteře. 
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Otázka č. 3 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

Z celkového počtu dotazovaných je 21 dotazovaných vyučeno, 19 dotazovaných 

má středoškolské vzdělání a 1 O dotazovaných vzdělání vysokoškolské. 

Otázka č. 4 - Má (mělo) Vaše zaměstnání sedavý charakter? 

Na tuto otázku ve skupině A odpovědělo 42% (21) dotazovaných ano a 16% (8) 

dotazovaných ne. Skupina B byla v zastoupení 22% (ll) ano a 20% (10) ne. 

Sedavé zaměstnání dnes reprezentované hlavně prací s počítačem přináší vážná 

zdravotní rizika mimo jiné související s přetěžováním páteře, což vyplývá také 

z dotazníku, kde většina respondentů uvádí, že má nebo mělo zaměstnání se sedavým 

charakterem. Většinou totiž sedíme ve vynucené fixované poloze, často na nevyhovující 

židli. Při práci s počítačem jsou svaly v trvalém napětí, hůře se prokrvují a rychle se 

unaví. 

Kasík a kol. (2002) uvádí sedavé zaměstnání jako hlavní rizikový faktor vzniku "-:_ 

VAS. Usedlý způsob života je pravděpodobně "prvotním viníkem" vzniku obezity. Ta 

mnohem více zatěžuje meziobratlové ploténky a jiné klouby páteře a pánve. Poškozená 

ploténka může následkem přetížení i vyhřeznout. 

Otázka č. 5 - Dosavadní životní aktivity 

Při vyhodnocování otázek jsem zjistila, že z dotazovaných je ve skupině A 21 % 

aktivních sportovců, 45 % rekreačních sportovců a 34 % respondentů se sportu vůbec 

nevěnuje. Ve skupině B 10% aktivně sportují, 33% provozuje sport rekreačně a 57% 

respondentů jsou "nesportovci". 

Tato otázka, respektive odpovědi na tuto otázku, dokazují jak málo lidí 

v současné uspěchané době sportuje. Diky dnešní přetechnizované společnosti plné c_

stresu a neustálého spěchu nezbývá na sportovní aktivity příliš času. Lidé se čím dál 

méně pohybují vlastními silami, neustále někam spěchají a proto k přesunům používají 

automobily, místo chůze do schodů se dnes používají eskalátory a výtahy. 

Nezanedbatelnou vinu mají také rodiče kteří často, ať již z důvodu pracovního vytížení 

a nebo i své lenosti, nevedou své děti ke sportu. Ti následně využívají množství jiných, 
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v současné době dostupných, lákadel, jako jsou počítače, televize a kina. Často se také 

setkáváme s lidmi, kteří sice sportují nebo se alespoň za rekreační sportovce považují, 

ovšem každý má o rekreačním sportování jiné pojetí. Otázkou je, zda jsou sporty 

prováděné správně a nezatěžují tělo jen jednostranně (např. posilovna). 

Otázka ě. 6 - Jak dlouho trvají obtíže 

Při celkovém součtu uvedlo 10 dotazovaných obtíže trvající O- 5 let, 17 uvádí 

trvání obtíží 5 - 1 O let, 16 respondentů 1 O - 15 let a 7 více let. 

Otázka ě. 7 - Průběh dosavadní léčby 

Ze součtu respondentů u obou skupin vyplývá, že 39 dotazovaných podstupuje 

léčbu pouze konzervativní což zahrnuje např. ambulantní rehabilitaci, lázeňskou a 

farmakologickou rehabilitaci a l l respondentů podstoupilo léčbu operační s následnou 

konzervativní terapií. 

Dle Hromádkové a kol. léčení vertebrogenních poruch zahrnuje léčbu celkovou, ,.:-

lokální, rehabilitační a operační. S terapií je nutno začít co nejdříve, je nutno léčit 

intenzivně a adekvátně. Hlavní význam v posuzování má objektivní nález, rtg nález je 

až druhotný. První volbou léčby je terapie medikamentózní a rehabilitace jejíž význam 

je hlavně v subakutním a chronickém stadiu a musí ji řídit vždy odborník. Další volbou 

je operační léčba, která je indikována absolutně a akutně u mediálních hemií disku a 

syndromu kaudy. Ostatní indikace jsou již relativní. Toto potvrzuje také můj dotazník, 

kde nejvíce osob uvádí, že podstupuje léčbu konzervativní a pouze pacienti u kterých je 

tato léčba neúspěšná, podstupují léčbu operativní s následnou konzervativní terapií. 

Otázka ě. 8 - Jak často docházíte do RHB ambulance 

Tato otázka měla zjistit v jaké frekvenci je u dotazovaných využívána 

rehabilitační léčba. Nejčastěji je rehabilitace využívána v obou skupinách dotazovaných 

2 x ročně. Tuto možnost využívá 28 respondentů, ll respondentů dochází na 

rehabilitaci 1 x za rok a ll pouze při obtížích. 
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Domnívám se, že nezanedbatelnou roli v četnosti návštěv rehabilitační 

ambulance představuje systém úhrady od zdravotních pojišťoven, které hradí 2 návštěvy 

ročně. Rehabilitační péče je pro mnoho lidí příliš drahá a stále ještě nejsou ochotni si za 

ní připlácet. U výše jmenovaného výsledku ovšem musíme brát v úvahu, že dotazníkové 

šetření probíhalo na malém městečku venkovského charakteru, jiný výsledek by se 

mohl objevil u dotazníků vyplňovaných ve větších městech nebo bohatších regionech, 

kde již pomalu nastupuje trend, který můžeme vidět ve světě. Lidé považují péči o 

svoje tělo a zdraví jako samozřejmou součást svého života a jsou ochotni za své zdraví 

utrácet nemalé sumy peněz. 

Pň úvahách nad touto otázkou nemohu také nezmínit zneužívání sociální 

pomoci lidmi, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí pracovat a obtěžují lékaře a jiné 

odborníky svými pseudoproblémy na úkor skutečných pacientů. Zmiňuji se o tom 

zejména proto, že diagnóza V AS poskytuje jednu z nejčastějších možností, jak 

dosáhnout dlouhodobé pracovní neschopnosti popř. invalidního důchodu. Tito lidé pak 

často docházejí na rehabilitaci, aniž by měli skutečně vážné problémy. 

Otázka č. 9 - Jaká procedura Vám v rámci rehabilitační péče nejvíce pomáhá 

Ve skupině A uvedli dotazovaní, že jim nejčastěji pomáhají masáže, léčebný 

tělocvik, elektroléčba. Méně je uváděna vodoléčba a měkké techniky. Nikdo 

z respondentů v této skupině neuvedl jinou proceduru. 

Ve skupině B opět nejvíce pomáhají masáže, toto uvedlo 71% respondentů, 

elektroléčbu pak 14%, vodoléčba a léčebný tělocvik byly voleny 5%. 5 % což byl 1 

respondent uvedl, že mu nepomáhá žádná z těchto rehabilitačních procedur. 

Z výsledku vyplívá, že lidé nejčastěji uvádějí masáže jako proceduru, která jim c

nejvíce v rámci rehabilitační péče pomáhá. Domnívám se, že lidé považují právě 

masáže za nejpřínosnější proceduru z důvodu komfortu a nenáročnosti na jejich úsilí. 

Pacienti často pokládají masáže za příjemný způsob uvolnění a odpočinku u kterého 

vypustí na chvilku své všední starosti z hlavy, jsou opečováváni a zároveň nemusí 

vyvíjet vlastní aktivitu. Často také lidé přijdou na ambulanci s bolestmi, které nejsou tak 

závažné a jedná se u nich zejména o zatuhlé svalstvo a od těchto obtížích jim pomůže 

právě masáž. 
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Otázka č. 10 - Obeznámení s pojmem preventivní opatření v léčbě bolestí zad 

U obou kategorií je obeznámenost s pojmem preventivní opatření veliká jen 5 

jedinců ze skupiny A a 4 jedinci ze skupiny B uvedli, že pojem znají, ale nevědí, co si 

pod ním mají představit. Nikdo neuvedl, že pojem nezná. 

Otázka č. ll - Dodržujete daný režim dle pokynů fyzioterapeuta v rámci domácí 

péče 

Na tuto otázku ve skupině A odpovědělo 21 % (6 respondentů) ano, dodržujeme 

daný režim, 24% (7 respondentů) nedodržuje a 55% (16) dodržuje pouze částečně. Ve 

skupině B 57 % (12) dodržuje daný režim, 19 % (4) nedodržuje a 24 % (5) pouze 

částečně. 

Nevíce pacientů odpovědělo Ano, dodržuji daný režim. Kladu si však otázku zda 

se mohu spolehnout na pravdivost odpovědí. Je možné, že nemalé množství 

dotazovaných, ačkoli je daný dotazník anonymní, nejsou ochotni přiznat, že daný režim 

nedodržují. Předpokládám, že mezi dotazovanými bude také část pacientů, kteří sice 

daný režim dodržují, avšak ne v patřičné kvalitě a možností dle pokynů fyzioterapeuta . .:::::::-

Otázka č. 12- Pozorujete zlepšení po prodělané rehabilitaci 

Ve skupině A odpovědělo 66 % dotazovaných ano, pozoruji zlepšení a u 34 % 

nedochází k žádnému zlepšení po prodělané rehabilitaci. Ve skupině B uvedlo 86 % 

dotazovaných ano a 14% ne. 

Pro pocit zlepšení po prodělané rehabilitaci je také velice důležité jestli hned od 

počátku byla správně určena diagnóza, zda byli doopravdy zjištěny pravé příčiny obtíží 

1--

a následně byla správně nastavena léčba. Pokud nejsou správně určeny příčiny obtíží a 

předepsána správná léčba, tak i sebelépe prováděná rehabilitace a snaha fyzioterapeutů 

némůže vézt k tíženému výsledku. Také musíme počítat s částí pacientů, kteří pouze ~ 

rehabilitační péči zneužívají, aniž by pravé obtíže měli a s lidmi, kteří sice subjektivně 

problémy pociťují, avšak objektivně zde žádné obtíže nejsou. Zde funguje rehabilitace 

jako tzv. placebo efekt. Dle mého názoru závisí výsledek léčby vždy především na 

pacientovi samotném, na jeho přístupu k nemoci a ochotě spolupracovat se zdravotníky. 
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Cílem mé práce bylo u osob s profesí se sedavým charakterem zaměstnání zjistit 

četnost výskytu bolestí zad a ověřit pozitivní vliv preventivních opatření v rámci 

prevence a terapie těchto bolestí. 

V první části své práce jsem se zabývala teoretickou stránkou, ve které jsem se 

snažila objasnit pojem vertebrogenní algické syndromy, jejich rozdělení, diagnostiku, 

terapii a především vhodnost pohybové terapie. Druhou částí bylo anketní šetření, jak 

pacienti na rehabilitačním odděleni dodržují daný režim dle pokynů fyzioterapeuta, zda 

sportují a mají potřebné informace týkající se preventivních opatření. 

Pro vyhodnocení stanovených hypotéz jsem vycházela ze získaných výsledků. 

Hl: Pacienti jsou seznámeni s vlivem preventivních opatření při léčbě 

vertebrogenních algických syndromů - U obou kategorií je obeznámenost s pojmem 

preventivní opatření veliká jen 5 jedinců ze skupiny A a 4 jedinci ze skupiny B uvedli, 

že pojem znají, ale nevědí, co si pod ním mají představit. Nikdo neuvedl, že pojem 

nezná. Výsledek dokazuje, že fyzioterapeuté v dané rehabilitační ambulanci dobře 

instruují své pacienty. 

H2: Předpokládám, že u respondentů se sedavým charakterem zaměstnání 

bude četnější výskyt bolestí zad - Tato domněnka se potvrdila. Z celkového počtu 

dotazovaných odpovědělo 32 respondentů ano, máme (měli) jsme sedavé zaměstnání a 

18 respondentů ne. Domnívám se a literatura také uvádí, že toto je jedna z hlavních 

příčin vzniku vertebrogenních algických syndromů. 

H3: Předpokládám, že respondentům v rámci rehabilitační péče bude 

nejvíce pomáhat léčebný tělocvik- Tento předpoklad se v žádné skupině nepotvrdil. 

U obou skupin byly nejvíce zastoupeny masáže. 

Odpovědi jsou až na jednu hypotézu v rámci mého očekávání. Jediné co mě 

překvapilo a zároveň zklamalo bylo zjištění, že nejvíce respondentů uvádí jako 
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účinnější metodu fyzioterapie masáže a dává jim tímto přednost před léčebným 

tělocvikem. 
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7. Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala jednak teoretickou stránkou ve které jsem se 

snažila objasnit pojem vertebrogenní algické syndromy, jejich rozdělení, diagnostiku, 

terapii a především vhodnost pohybové terapie. Uvedené informace ·považuji za základ 

informovanosti všech zdravotníků, kteří se s touto diagnózou dnes a denně setkávají. 

Druhou částí bylo anketní šetření, jak pacienti na rehabilitačním oddělení dodržují daný 

režim dle pokynů fyzioterapeuta, zda sportují a mají potřebné informace týkající se 

preventivních opatření. Protože správně prováděné cvičení a dodržování preventivních 

opatření má vliv na celkový stav pacienta a také na momentální psychickou situaci. 

U všech pacientů s touto diagnózou by preventivní opatření měla najít své stálé 

místo. Toho lze však dosáhnout jen kvalitním přístupem fyzioterapeuta, který by měl 

pacienta pro spolupráci získat, měl by ho přesvědčit, že předepsané cvičení, psychická a 

fyzická relaxace se musí realizovat denně. Pacient bude jistě rád, když se dozví, jak 

může těmto problémům předejít. 
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1. Formulář nevyplněného šetření 

2. Formulář vyplněného šetření 
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Dobrý den. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky budou součástí mé 

bakalářské práce studijního oboru: Tělesna a pracovní výchova zdravotně postižených 

na FTVS UK. Odpověď zakroužkujte. Předem děkuji za vyplnění. 

ANKETNÍ ŠETŘENÍ 

Věk: 

Pohlaví: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) vyučen 

b) SŠ 

c) VŠ 

Má (mělo) Vaše zaměstnání sedavý charakter 

a) ano 

b) ne 

Dosavadní životní aktivity 

a) aktivní sportovec 

b) rekreační sportovec 

c) nesportovec 

Jak dlouho trvají obtíže 

a) O- Slet 

b) 5- 10 let 

c) 10- 15 let 

d) více let 

Průběh dosavadní léčby 

a) pouze konzervativní (rehabilitace, léky, infuze) 

b) operativní a konzervativní 

Jak často docházíte do RHB ambulance 

a) lx za rok 

b) 2x za rok 

c) pouze při obtížích 
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Jaké procedury Vám v rámci rehabilitační péče nejvíce pomáhají 

a) elektroléčba 

b) vodoléčba 

c) léčebný tělocvik 

d) masáže 

e) jiné -jaké? 

Obeznámení s pojmem preventivní opatření 

a) znám 

b) znám, ale nevím co si představit 

c) neznám 

Dodržujete daný režim (cvičení, preventivní opatření) dle pokynů fyzioterapeuta 

v rámci domácí péče 

a) ano 

b) ne 

c) částečně 

Pozorujete zlepšení po prodělané rehabilitaci 

a) ano 

b) ne 
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Dobrý den. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky budou součástí mé 

bakalářské práce studijního oboru: Tělesna a pracovní výchova zdravotně postižených 

na FTVS UK. Odpověď zakroužkujte. Předem děkuji za vyplnění. 

ANKETNÍ ŠETŘENÍ 

Věk: ~~ 
...._,J 

Pohlaví: t:. 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) vyučen 

@ SŠ 

c) VŠ 

Má (mělo) Vaše zaměstnání sedavý charakter 

@ ano 

b) ne 

Dosavadní životní aktivity 

a) aktivní sportovec 

(§) rekreační sportovec 

c) nesportovec 

Jak dlouho trvají obtíže 

a) O- Slet 

@ 5 - 10 let 

c) 10- 15 let 

d) více let 

Průběh dosavadní léčby 

@ pouze konzervativní (rehabilitace, léky, infuze) 

b) operativní a konzervativní 

Jak často docházíte do RHB ambulance 

a) lx za rok 

@ 2xzarok 

c) pouze při obtížích 



Jaké procedury Vám v rámci rehabilitační péče nejvíce pomáhají 

a) elektroléčba 

b) vodoléčba 

@ léčebný tělocvik 
d) masáže 

e) jiné- jaké? 

Obeznámení s pojmem preventivní opatření 

@ znám 

b) znám, ale nevím co si představit 

c) neznám 

Dodržujete daný režim (cvičení, preventivní opatření) dle pokynů fyzioterapeuta 

v rámci domácí péče 

a) ano 

b) ne 

@ částečně 
Pozorujete zlepšení po prodělané rehabilitaci 

@) ano 

b) ne 


