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Abstrakt
Název práce:
Vliv pohybové léčby a edukace na pacienty s vertebrogenní poruchou v oblasti bederní
páteře.
Cíl práce:
Cílem práce je vytvořit vhodný pohybový a edukační program pro osoby s diagnózou
vertebrogenního algického syndromu v oblasti bederní páteře a pozitivně tak ovlivnit
stav jejich pohybového aparátu, subjektivní hodnocení bolesti a kvalitu života.

Metoda:
Výzkum empirického charakteru, jednoskupinový preexperimentální design, byl
proveden v pěti jednorázových případových studiích. Sledován byl vliv pohybové léčby
a ergonomické edukace na vertebrogenní bolesti, svalovou dysbalanci a kvalitu života
sledovaných jedinců. Vyšetření svalovým testem a testem zkrácených svalů dle Jandy,
subjektivní hodnocení bolesti a vyhodnocení BMI, bylo provedeno na začátku terapie,
bezprostředně po jejím skončení a s odstupem šesti měsíců.
Výsledky:
Všichni sledovaní jedinci vykazovali při vyšetření na konci terapie zlepšení v oblasti
svalové síly, zmírnění svalového zkrácení u predisponujících svalů a subjektivní
zmírnění intenzity bolesti. U jedinců s nadváhou a obezitou došlo ke snížení hodnot
BMI. Z dlouhodobého hlediska vykazovali další zlepšení ve všech sledovaných
kritériích čtyři z pěti sledovaných jedinců.

Klíčová slova:
Vertebrogenní bolesti, svalová dysbalance, funkční poruchy, pohybová léčba, škola zad.

Abstract
Document Title:
Effect of the motion therapy and the education in patients with disorder in lumbar
region.
The Goal of the Thesis:
The goal of this thesis is to form a motion and educational program applicable to
persons with low back pain diagnosis and positively affect a state of their kinematic
system, the subjective evaluation of a pain and a quality of life.
Method:
In five single-shot case studies was performed an empirical research, preexperimental
single-group design. The effect of the motion therapy and the ergonomic education in
the low back pain, the muscular disbalance and the quality of life was monitored. I
carried out an evaluation in the beggining of the treatment, immediately after the
treatment termination and once again in interval of six months. The research data were
obtained by analysis of the muscle test examination, the shortened muscles scale by
Janda, the subjective evaluation of the pain and the evaluation of the BMI.
Results:
All off the monitored persones were improved in spheres of the muscle strenght, the
reduction of the muscle shortening in the predisposing muscles, the reduction of the
subjective pain perception. The values of the BMI in persons with the overweight and
the obesity were decreased. Four of five monitored persones were still later improved in
all monitored criterions.
Keywords:
vertebrogennic pain, muscular disbalance, functional disorders, motion therapy, school
of back.
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ÚVOD
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vertebrogenních onemocnění a je
zaměřena na bolesti v oblasti bederní páteře. Téma vertebrogenních poruch je stále
velice aktuální, jelikož bolestí zad trpí za svůj život téměř každý lidský jedinec.
Bolesti v oblasti bederní páteře jsou nejčastějším a ekonomicky nejvíce zatěžujícím
profesionálně podmíněným muskuloskeletálním onemocněním. Až 80% dospělé
populace vykazuje v průběhu svého života zkušenost s bolestí kříže, přičemž řada těchto
bolestí je v souvislosti s pracovními podmínkami. Nejvyšší frekvence těchto bolestí je
mezi 35 až 55 roky (Maras, 2000).
Vertebrogenní obtíže patří k nejčastějším důvodům pracovní neschopnosti lidí
v produktivním věku. Bohužel ale snižují kvalitu života nejen dospělých, ale i dětí a
seniorů. Je to problém, který dá se říci, postihuje populaci bez ohledu na věk. Na
žádnou umělou konstrukci nejsou kladeny takové požadavky, které by se jen blížily
požadavkům kladeným na páteř (Jayson, 2001).
Bolesti zad jsou z velké části způsobeny sedavým způsobem života, sníženou
pohybovou aktivitou, nevhodným pracovním prostředím a mnohdy i nadváhou nebo
obezitou, která vede k nepřiměřenému zatěžování osového aparátu a vzniku druhotných
degenerativních změn. Ve většině případů se stává, že akutní bolesti zad odezní a
nastane období klidu. Právě v tomto období je nutné zahájit preventivní pohybový
program, který zabrání návratu akutních obtíží a znemožní tak postupný přechod bolestí
do chronicity.
Vertebrogenní bolesti jsou velmi často záležitostí chronickou. Čekárny a ordinace
neurologů, fyziatrů a fyzioterapeutů jsou plné klientů, trpících recidivujícími bolestmi
v oblasti páteře. Největší problém je v přetrvávající pasivitě některých z nich. Mnozí se
totiž spoléhají především na pomoc druhých a vlastní aktivita se u nich nedá očekávat.
Vzniká tak bludný kruh, ze kterého vede cesta pouze za předpokladu aktivní spolupráce
a odpovědného zacházení se svým tělem a zdravím vůbec.
Pracuji jako fyzioterapeut a proto se s těmito klienty setkávám prakticky denně. Právě
vysoké procento těch, kteří se do fyzioterapeutických ordinací s jistou pravidelností

vracejí, mě přimělo k napsání této práce a k vytvoření pohybového programu, u kterého
předpokládám pozitivní vliv na zdravotní stav jedinců, kteří trpí bolestmi zad.
Doufám, že by tato diplomová práce mohla posloužit jako návod těm, kteří chtějí nést
odpovědnost za své zdraví, tedy pacientům a klientům, kteří již bolestmi zad trpí, ale i
těm, kteří těmto bolestem zatím unikají. Dále bych viděla využití této práce v oblasti
prevence a preventivní edukace.

Cíle a úkoly práce, hypotézy
Cíl práce
Cílem práce je vytvořit vhodných pohybový a edukační program pro osoby s diagnózou
vertebrogenního algického syndromu v oblasti bederní páteře a pozitivně tak ovlivnit
stav jejich pohybového aparátu, subjektivní hodnocení bolesti a kvalitu života.
Úkoly práce
 Poskytnout komplexní pohled na problematiku vertebrogenních onemocnění
 Vytvořit a popsat vhodný pohybový a edukační program
 Sestavit případové studie – provést vstupní vyšetření, testování a měření
 Aplikovat intervenci – pohybový a edukační program
 Sledovat reakce sledovaných jednotlivců na intervenci a zaznamenat je
v případových studiích
 Provést výstupní vyšetření, testování a měření (po ukončení terapie a s odstupem
šesti měsíců)
 Vyhodnotit vliv intervence na jednotlivce z krátkodobého i dlouhodobého hlediska
Hypotézy
Hypotéza číslo 1:
Předpokládám, že vlivem aplikovaného pohybového a edukačního programu dojde na
konci terapie u sledovaných klientů k subjektivnímu zmírnění bolestí.
Hypotéza číslo 2:
Předpokládám, že u všech klientů dojde na konci terapie ke zlepšení svalové síly
oslabených svalů.
Hypotéza číslo 3:
Předpokládám, že při ukončení terapie dojde u hodnocení svalů s tendencí ke zkrácení
k pozitivnímu ovlivnění těchto svalů ve smyslu snížení stupně jejich zkrácení.

TEORETICKÁ ČÁST
1. Problematika vertebrogenních onemocnění
1.1. Anatomie a kineziologie páteře
Podpůrně pohybový aparát je tvořen kostrou, šlachami a svaly. Všechny tyto složky
jsou reflexně propojeny, takže, nastane-li porucha v jedné z nich, projeví se i v ostatních
(Kombercová, 1997, Bínovský, 2001).
Páteř je významnou axiální strukturou pohybového systému. Umožňuje vzpřímené
držení trupu a spolu s pánví a končetinami se podílí na lokomoci. Vedle toho chrání
nervové struktury před poškozením (Kasík, 2002).
Výkonnými orgány pohybového systému jsou svaly. Mají schopnost kontrakce a konat
práci. Vyskytují se ve třech typech – příčně pruhované svalstvo, hladké svalstvo a
srdeční sval. Celková svalová soustava představuje přibližně 40% tělesné hmotnosti
(Rašev, 1992; Čermák, Chválová, Botlíková, 1998)
Páteř (příloha č. 10) je pružnou osou celé lidské kostry. Obsahuje 7 krčních obratlů, 12
hrudních, 5 bederních, 5 obratlů křížových, druhotně splývajících v kost křížovou, a 4 5 obratlů kostrčních, srůstajících v kost kostrční (Čihák, 2001)
Každý obratel má tři hlavní, odlišně fungující složky: tělo, oblouk a výběžky.
1. Tělo obratle – corpus vertebrae, uložené vpředu je část nosná. Kraniálně i kaudálně
končí meziobratlovou plochou – facies intervetebralis, s níž je spojena chrupavčitá
meziobratlová destička (příloha číslo 12).
Diskus intervertebralis – meziobratlová destička (ploténka), je útvar z vazivové
chrupavky a má tvar a rozsah intervertebrálních ploch obratlových těl, s nimiž se
spojuje.
2. Oblouk obratle – arcus vertebrae chrání míchu a je zezadu připojen k obratlovému
tělu. Složky oblouku a útvary jimi vymezené jsou:
Pediculus arcus vertebrae – pedikl oblouku – připojuje vpravo a vlevo oblouk k zadní
ploše obratlového těla.
Lamina arcus vertebrae – obemyká míchu jako kostěná obloukovitá lamela.

Foramen vertebrale – obratlový otvor, je uzavřen spojením oblouku s tělem obratle.
Páteřní kanál - canalis vertebralis je vytvářen foramina vertebralia všech obratlů, dále
zadními obvody meziobratlových destiček a vazy mezi obratlovými těly a oblouky.
Foramina intervertebralia – meziobratlové otvory jsou obkrouženy dolní incisurou
vyššího obratle, meziobratlovou destičkou (vpředu), spojenými kloubními výběžky
sousedních obratlů (vzadu) a horní incisurou nižšího obratle. Nacházejí se vždy párově
mezi dvěma obratli (Čihák, 2001)
3. Výběžky obratle – processus. Jsou připojeny k oblouku a slouží k pohyblivosti
obratle. K výběžkům patří:
a) Výběžky kloubní, processus articulares, jsou párové, připojené za pediklem, těsně za
incisura vertebralis superior et inferior. Processus articulares superiores míří kraniálně a
obratel je jimi sklouben s předchozím vyšším obratlem. Processu articulares inferiores
se spojují s horními kloubními výběžky obratle nižšího.
b) výběžky příčné – processus transversi, jsou párové a odstupují od oblouku zevně.
c) výběžek trnový – processus spinosus, je nepárový a odstupuje dozadu.
Výběžky jsou místa svalových úponů. Tahem svalů za příčné a trnové výběžky se
obratle navzájem naklánějí a otáčejí (Čihák, 2001)
Od popsaného obecného tvaru se v detailech liší obratle v jednotlivých úsecích páteře.
Vertebrae lumbales - obratle bederní
Celkový počet lumbálních obratlů je 5 ( L1 – L5) a jsou ze všech obratlů největší. Tělo
bederního obratle je vysoké a transverzálně rozměrnější. Terminální plochy mají
ledvinovitý tvar (příloha č. 11). Tělo obratle L5 je vpředu vyšší než vzadu. Přechod L5
v kost křížovou vytváří vpředu charakteristické zalomení, zvané promontorium. Oblouk
bederních obratlů je mohutný, obkružuje trojúhelníkové foramen vertebrale. Trnové
výběžky mají tvar čtvrhranných destiček oploštělých ze stran. Kloubní výběžky jsou
vysoké. Silněji zakřivené kloubní plošky stojí verikálně, plošky pravé a levé strany
divergují dozadu, idividuálně různě odkloněny od frontální roviny. Někdy se jejich
postavení blíží až rovině sagitální (Čihák, 2001).

Funkce páteře dle Dobeše a Michkové (1993) jsou:
 ochrana nervových struktur
 podpůrná funkce
 pohybová osa těla
 účast na udržení rovnováhy
Hlavní funkcí páteře je nést hmotnost těla poskytovat opěrnou strukturu pro svaly, jenž
působí při zajišťování vzpřímené podpory a pohybu. Páteř je ústředním jádrem kosterní
soustavy (Dimon, 2009)
Páteř je uspořádaná tak, aby byla pevná, ale současně také ohebná, aby dovolovala
člověku vzpřímený postoj s co největším rozsahem pohybu. Toto je zajištěno střídáním
pevných kostěných částí a částí měkkých, které je navzájem pružně spojují.
Jednotlivé obratle jsou kromě kloubních spojení spojeny systémem měkkých tkání, tj.
vazů a svalů, a jsou proloženy meziobratlovými ploténkami.
Meziobratlové ploténky z pružné chrupavčité hmoty zachycují a rozptylují nárazové
vlny působící na páteř, čímž chrání míchu a míšní nervy. Je jich celkem 23, protože
chybí mezi hlavou a prvním obratlem krčním a mezi nosičem a čepovcem. Ploténky se
u jednotlivých lidí liší, například jsou hustší nebo více či méně odolné vůči nárazům.
Skládají se z měkkého rosolovitého jádra obklopeného pevným vazivovým prstencem.
Jádro se přizpůsobuje změnám tvaru ploténky. Svojí výškou ovlivňuje délku páteře, její
tvar a zvyšuje její pohyblivost. Na ploténky je kladen obrovský tlak, který je roven
přibližně 10 kg na každý centimetr čtvereční a s každým břemenem, které zvedáme je
tento tlak větší. Během dne se prostory mezi jednotlivými obratlovými těly snižují,
proto i výška člověka může být večer o 2–3 cm nižší než ráno. Je to pravděpodobně
způsobeno vytlačením nepatrného množství tekutiny z meziobratlové ploténky.
Meziobratlové klouby spojují jednotlivé obratle a vymezují směr pohybu. Rozsah
pohybuje však určován nejen tvarem kloubu, ale i volností kloubního pouzdra, vazy
a svaly (Rychlíková, 2004).

Svalový korzet
Ke svalovému korzetu páteře patří všechny svaly podél páteře a všechny trupové svaly a
všechny skupiny břišních svalů (příloha č. 13 a 14). Pro stabilizaci páteře a zejména
jejího bederního úseku jsou rozhodující hluboko uložené trupové svaly. Jedná se
především o m. transversus abdominis (příčný břišní sval), svaly pánevního dna, bránici
a krátké autochtonní zádové svaly jako např. mm. multifidi (Mičánková Adamíková,
Bednařík, 2007).
Zakřivení páteře
Délka páteře dospělého člověka činí asi 35 % celkové výšky těla. Pětina až čtvrtina
délky páteře připadá na meziobratlové destičky. Páteř dospělého člověka má typická
zakřivení ve směru předozadním (v sagitální rovině) a může být lehce zakřivena i
v rovině frontální (Čihák, 2001).
Zakřivení páteře by měla být taková, aby dobře kompenzovala činnost, kterou je páteř
nejvíce namáhána. Zakřivení zajišťují jak funkci statickou (stoj a sed), tak dynamickou
(Rašev, 1992).
Lidská páteř je při pohledu ze strany typicky esovitě zakřivena. Střídají se prohnutí
dopředu tzv. lordózy s prohnutími dozadu tzv. kyfózy. V sagitální rovině pozorujeme
lordózu v oblasti krční a bederní páteře a kyfózu v oblasti páteře hrudní. Vrcholy
jednotlivých zakřivení jsou C4-C5, Th6-Th7 a L3-L4. Ve frontální rovině je
fyziologické minimální zakřivení ve smyslu skoliózy, větší zakřivení už znamená
patologii (Dobeš, Michková, 1993).
Zakřivení páteře se zřejmě vyvíjela společně se vzpřimováním těla a tento vývoj
opakuje i dětská páteř s velkou individuální rozmanitostí. Když dítě zvedá v poloze na
břiše hlavu, začne se vytvářet krční lordóza. Při smršťování bederního svalstva dochází
ke vzniku bederní lordózy, a to v době, kdy si dítě začne sedat a pokoušet se o chůzi (ke
konci prvního roku). Hrudní kyfóza je pozůstatkem původního zakřivení. Zprvu jsou
tato zakřivení málo výrazná, ale v dalších letech se pomalu fixují a umožňují člověku
odpérovat každý krok či poskok (Rašev, 1992).

Kineziologie bederní páteře
Pohybový segment je základní hybnou jednotkou páteře. Je tvořen dvěma sousedními
obratli, meziobratlovou ploténkou, klouby a příslušnými svaly. Při pohybu se současně
pohybují všechny struktury. Pohyb mezi dvěma sousedními obratli se uskutečňuje
s osou pohybu v meziobratlových horizontálně nebo převážně vertikálně uložených
kloubech zvětšováním a zmenšováním prostoru mezi dvěma obratlovými těly, tj.
v místě, kde leží meziobratlová destička a v místě, kde vazy spojují dva sousední
obratlové trny a zabraňují extrémnímu předklonu (Rašev, 1992).
Při předklonu se obratlová těla na předním okraji k sobě přibližují, meziobratlová
ploténka se vlivem tlaku na předním okraji zužuje a její jádro se posunuje směrem
k zadnímu okraji. Oddalují se zadní okraje obratlového těla. Kloubní plošky
v meziobratlovém kloubu, trny a výběžky se od sebe oddalují a meziobratlový prostor
se zvětšuje. Při záklonu je pohyb struktur opačný. Přední okraje těl obratlů se od sebe
oddalují, zadní okraje obratlových těl se k sobě přibližují. Tím se stlačuje meziobratlová
ploténka, kloubní plošky v kloubu se přibližují, až na sebe naléhají, současně se
vzájemně dotýkají trny. Přiblížením zadních okrajů obratlových těl a přiblížením
kloubních plošek se zmenšuje meziobratlový otvor. Při pohybu se mění tlakové poměry
v meziobratlové ploténce i v meziobratlovém kloubu. Pokud pohyb není správně
proveden, vzniká v těchto strukturách nadměrný tlak a dochází k poškozování
těchto tkání.
Z hlediska kineziologie je páteř nejdůležitější část kostry. V ní má odezvu prakticky
každý pohyb trupu, končetin i hlavy. Z biomechanického hlediska je páteř jako celek
elastický, článkovaný a zakřivený válec.
Bederní páteř je po krční páteři druhou nejvíce pohyblivou částí páteře. Přes bederní
páteř se přenášejí síly a pohyby mezi horní a dolní polovinou trupu. Problémové úseky
páteře se objevují nejčastěji tam, kde se pohyblivá část stýká s méně pohyblivou částí,
tj. mezi L4 a L5 a os sacrum, kde dochází k nejvyšší zátěži. Už samotné vzpřímené
držení trupu vyvolává axiální tlak na ploténky dolních bederních obratlů, který se
značně zvyšuje při napřimování a při náhlém pohybu z flexe do extenze nebo rotace.
Maximum zátěže LS přechodu je při prudkém zvednutí břemene z předklonu spojeným
s rotací.

Při flexi (předklonu) bederní páteře se horní obratel naklání dopředu, otvírá se zadní
část intervertebrálního otvoru a nukleus ploténky má tendenci se posunout směrem
k páteřnímu kanálu. Ligamentum longitudinále anterius přitom relaxuje, zatímco
kloubní pouzdra se výrazně napínají a napíná se i perikapsulární ligamnentózní aparát.
Podobně se napínají ligamenta flava, ligamenta interspinalia, ligamentum supraspinale a
ligamnetum longitudinale posterius. Rozsah flexe (předklonu) bederní páteře je 23°.
Při extenzi (záklonu) bederní páteře se horní obratel naklání dozadu, ploténka má
tendenci se posouvat dopředu. Ligamentózní struktury relaxují, až na ligamentum
longitudinale anterius, které se napíná. Rozsah extenze (záklonu) je až do 90°.
Při

lateroflexi (úklonu) bederní páteře se horní obratel naklání ke straně úklonu.

Kontralaterální ligamentózní aparát se napíná a homolaterální ligamenta relaxují.
Rozsah pohybu je 35° na každou stranu.
Rotace bederní páteře je celkově velmi omezená (Nováková, Mališka, Iliašová, 2001).
Kloubní plošky v oblasti bederní páteře rotaci téměř vylučují (Čihák, 2001). Rotace
činí v bederním úseku asi 10° na každou stranu (Nováková, Mališka, Iliašová, 2001).

1.2 Držení těla a jeho odchylky

Vzpřímené držení těla je nejcharakterističtějším znakem člověka. Je to znak vývojově
mladý a podléhá velmi snadno různým škodlivým vlivům. Do značné míry je otázkou
svalového tonu a proto se u jeho poruch setkáváme s vadným držením těla (Janda,
Poláková, Véle, 1966).
1.2.1 Správné držení těla
Dle Véleho (1997), je správné držení těla možné charakterizovat jako konfiguraci, kdy
při statické zátěži leží těžiště každého segmentu nad středem oblasti, která slouží jako
podpůrná báze, a tedy vyváženost systému vyžaduje minimální aktivitu svalů.
Za správné držení těla (příloha číslo 12) je považováno takové držení, kde účinek
gravitace je plně kompenzován vnitřními silami a kde nelze zjistit známky oslabení či

přímo funkční selhání některé složky podpůrně pohybového systému. Držení těla je tím
lepší, čím více se blíží ideálnímu držení těla (Matoušová, 1992).
Správné držení těla je podle Jaroše (in Janda, Poláková, Véle, 1966) takové, jestliže se
olovnice spuštěná ze záhlaví dotýká jako tečna hrudní kyfózy, probíhá intergluteální
rýhou a dopadá mezi kosti patní. Hloubka krční lordózy je od této vertikály dva
centimetry a bederní lordózy nejvíce tři centimetry. Vpředu se spouští olovnice od
processus xyphoideus a stěna břišní je za vertikálou (Janda, Poláková, Véle, 1966).
V sagitální rovině je olovnice spouštěna z úrovně zevního zvukovodu. Přímka prochází
středem ramenního kloubu a trupu, trochanter major, mírně před osou kolenního kloubu
a končí mírně před zevním kotníkem (Dobeš, Michková, 1993).
Jako ideální stoj je označen takový stoj, při kterém mají být nohy volně u sebe, kolena a
kyčle nenásilně nataženy a pánev postavená tak, aby hmotnost trupu byla vycentrována
nad spojnicí kyčelních kloubů. Páteř má být plynule zakřivena, ramena spuštěna dolů,
lopatky naplocho přiloženy k žebrům a přitaženy k páteři. Hlava má být postavena tak,
že spojnice zvukovodu a dolního okraje očnice probíhá vodorovně (Čermák, Botlíková,
Chválová, 1992).
1.2.2 Základní poruchy držení těla
Kyfotické držení těla (tzv. kulatá záda)
Při tomto držení těla je zvětšené vyklenutí hrudní páteře. Typicky k tomu dochází při
ochabování mezilopatkových svalů. Bývá i při některých onemocněních – např. při
Scheuermannově chorobě (společně s hyperlordózou) nebo při Bechtěrevově chorobě
(společně s oploštěním bederního prohnutí).
Hyperlordotické držení těla
Pro tento případ je charakteristické zvětšené prohnutí bederní páteře. Dochází k němu
při ochabování břišního svalstva, nebo pokud je celkově nadměrná pohyblivost spojena
s ochablostí. Bývá tady velmi přetížena bederní páteř. Toto držení zhoršuje např. nošení
vysokých podpatků.

Plochá záda
Tato porucha znamená, že prohnutí bederní a krční páteře je zmenšeno a současně je
oploštěno klenutí hrudní páteře.
Skoliotické držení
Znamená vychýlení páteře do strany. Ve stoje se projevuje nesouměrností postavy,
např. nestejná výška ramen a zešikmená pánev. Pokud se objeví odchylky od standardu,
není páteř optimálně namáhaná a v ní i kolem ní vznikají jiné silové poměry. Snadněji
pak dojde k přetížení, a tím ke vzniku poruchy. Organismus je buď schopen vyrovnat se
s odchylkou, kompenzovat ji, nebo kompenzace schopen není a je nutno poruchu léčit
(Rychlíková, 2004).
1.3 Vertebrogenní onemocnění
1.3.1 Definice a výskyt vertebrogenních onemocnění
Vertebrogenní onemocnění lze definovat jako soubor funkčních a degenerativních
onemocnění páteře, manifestujících se obvykle bolestí některého úseku páteře nebo
bolestí vyzařující z páteře do jiných částí těla (Rychlíková, 2004).
Čas od času trpí bolestmi zad asi 30 až 40% populace a 80 – 90 % lidí ji zažije alespoň
jednou za život. Postihuje lidi bez rozdílu pohlaví a věku, od dětí až po starší osoby, ale
převážně se objevuje ve středním věku. Bolest zad je jedním z nejčastějších důvodů
pracovní neschopnosti a to zejména v oborech, kde jsou zaměstnanci vystaveni těžké
manuální práci. Zvláště ohroženi jsou ti pracovníci, kteří jsou v rámci své profese
nuceni, zvedat těžká břemena v nevhodných pozicích.
V mnoha případech následuje bolest zad po nějakém úrazu nebo po náhlém otočení.
V posledních letech stoupá počet pracovních neschopností v souvislosti s diagnózou
bolestí zad. Ve srovnání se stavem před dvaceti lety vzrostl počet dvakrát až třikrát.
Výsledkem je dramatický nárůst nákladů společnosti v souvislosti s bolestmi zad.
Celkové náklady na poskytnutou lékařskou péči, vyplacené náhrady a ztráty ve výrobě
dosahují ročně obrovských částek (Jayson, 2001).
Bednařík (2001) uvádí, že vertebrogenní choroby trvale invalidizují cca 1% všech
obyvatel ČR.

Tabulka č. 1: Epidemiologie bolestí zad (Mičánková Adamová, Bednařík, 2007)
Druhý nejčastější chorobný stav po nemocech z nachlazení
1/3 všech pracovních neschopností
Jedna z deseti nejčastějších příčin návštěvy praktického lékaře a pátý nejčastější
důvod hospitalizace
Primárně vertebrogenní onemocnění jsou mimořádně častá
Roční prevalence:
15 ‐ 45%
Celoživotní prevalence:
60 ‐ 90%
Roční incidence:
5%
Prevalence:
7,6 – 30%
Maximální výskyt (věk):
45 – 60 let
Pořadí četnosti bolestí v jednotlivých úsecích LS : C : Th páteře
4:2:1

1.3.2 Dělení vertebrogenních poruch
Vertebrogenní poruchy můžeme rozdělit na tzv. funkční a strukturální (Grillparzerová
a kol., 2009)
1. Funkční poruchy (představují přibližně 85% všech obtíží). Patří sem poruchy funkce
svalů, kloubů, nervů a ostatních měkkých tkání, ale i orgánů a orgánových soustav
celého organizmu, kdy je organická příčina pouze částečným důvodem projevu
onemocnění. Funkční porucha je projevem chybné řídící funkce (Dobeš, Michková,
1993).
Mezi funkční poruchy řadíme (Trojan a kol. 2001):
 kloubní blokády
 svalový spasmus
 úponové bolesti
 hypermobilita
 porucha pohybových vzorců

Funkční poruchy se uvádějí jako nejčastější příčina bolestí zad. Jak již sám název říká,
funkční porucha nemá za podklad změnu struktury. Pokud se podaří funkci pohybového
ústrojí napravit, dojde k úplnému uzdravení (Trojan a kol., 2001).
V podstatě se jedná o omezení pohyblivosti jednoho nebo více segmentů páteře (tzv.
blokády). Jsou provázeny i odezvou svalovou (svalový spasmus). Vznikají nesprávným
zatěžováním páteře (např. při dlouho zaujímaných vnucených polohách, prudkém
neočekávaném pohybu apod.), ale též reflexním mechanismem (např. při interního
onemocnění). Poruchy funkce mohou vznikat i mimo páteř. Především je nutno
upozornit na důležitou funkci svalového systému, zejména ve smyslu tzv. svalové
nerovnováhy (dysbalance), kdy dochází k nerovnováze mezi svaly s tendencí ke
zkrácení a svaly s tendencí k oslabení (Janda, 1982; Janda, Kraus, 1997).
Přehled hyperaktivních svalů s tendencí ke zkrácení (Hošková, Matoušová, 1998):
horní

část

m.

trapezius,

hluboké

šíjové

svaly,

m.

levator

scapulae,

m.

sternocleidomastoideus, m pectoralis, m. illiopsoas, m. rectus femoris, svaly bederní
(vzpřimovače trupu, m. quadratus lumborum, tensor fasciae latae, mm. adduktores,
flexory kolenního kloubu (m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps
femoris), m. triceps surae.
Přehled hypoaktivních svalů s tendencí k ochabování (Hošková, Matoušová, 1998):
flexory hlavy a krku (m. longus capitis a longus colli), m. rhomboideus, střední a dolní
část m. trapezius, gluteus maximus, svaly abdominální, krátké hlavy m. quadriceps
femoris, mm. abduktores (m. gluteus medius, m. gluteus minimus), m. tibialis anterior a
posterior, mm. peronei.

Svaly s tendencí ke zkrácení nazýváme též svaly posturálními, jelikož jejich hlavní
úlohou je zajištění určité polohy, zejména vzpřímeného stoje. Jsou při pracovních i
mimopracovních činnostech relativně více aktivovány, přičemž dochází ke zkrácení
jejich klidové délky, což zejména při asymetrické zátěži vede k nerovnoměrnému
zatížení kloubů. Svaly s tendencí k oslabení nazýváme svaly fázickými. Mají hlavně

dynamickou funkci. Jelikož bývají méně zatěžovány, jsou často oslabovány (Gilbertová,
Matoušek, 2002).
Dlouhodobé chybné nastavení funkce může vyvolat i poškození strukturální (Rašev,
1992)
2. Strukturální poruchy představují cca 15% všech poruch (Grillparzerová a kol,
2009)
Struktury mohou vykazovat změny, jež hrubě mikroskopicky a makroskopicky mění
tvar tkání. Tyto změny se označují jako strukturální poruchy. Strukturální změna je
zpravidla doprovázena i poruchou funkce. Protože však nelze oddělovat funkci od
struktury, definují se spíše jako funkční poruchy při strukturálním organickém
onemocnění (Rašev, 1992).
Grillparzerová a kol. (2009) uvádí tyto nejčastější strukturální poruchy:
Fasetový syndrom a artróza
Osteochondróza, artróza obratlových těl
Spinální stenóza, foraminální stenóza neboli bolestivé zúžení kanálů, kterými
procházejí nervy
Výhřez nebo vyklenutí meziobratlové ploténky
Zánět kostí, plotének, nervů, Bechtěrevova nemoc
Porucha fixace obratle
Osteoporóza
Patologické změny na páteři jsou pouze zřídka důvodem bolesti. Ve většině případu se
totiž nenachází problém v kříži, ale třeba v nějakých životních potížích. Strach
z diagnózy totiž může často způsobit větší obtíže, než skutečně vyhřezlá ploténka. Proto
je důležitá těsná spolupráce lékaře a pacienta. Jen tak je možné vypátrat skutečnou
příčinu obtíží a cílevědomě se na problém zaměřit. Aby se bolest nestala chronickou, je
třeba odhalit její příčinu a tu neprodleně řešit a snažit se jí odstranit. (Grillparzerová a
kol., 2009).

1.3.3 Etiologie vertebrogenních bolestí
Příčin vertebrogenních poruch může být celá řada: zánětlivá onemocnění páteře,
funkční poruchy, degenerativní změny, nádory, onemocnění svalů, nesprávná činnost
svalů, neurologická onemocnění, poruchy látkové přeměny, stavy po úrazech, vnitřní
onemocnění, bolest přenesená z jiných tkání atd. (Rychlíková, 2004).
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 (Kasík, 2002).
Přetěžování axiálního systému začíná již během 13. až 19. roku s vyvrcholením kolem
40. roku věku (Deyo, Tsui-Wai, 1987; Kasík, 2002). Má původ zejména v opakovaném
zvedání těžkých břemen, ohýbání, nekoordinovaných pohybech a nezvyklých polohách.
Bolesti spojené s touto činností jsou zřetelně lokalizované v oblasti paravertebrálních
svalů, které jsou často ve spazmu.
Projevy degenerace meziobratlové ploténky 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/S1. Neurologické
vyšetření poté odhalí postižení míšního kořene, které se projeví alterací reflexů,
provokací nebo zhoršením bolestí napínacími manévry, oslabením svalové síly a
poruchou čití v příslušném dermatomu na straně léze.
Degenerativní změny facetových kloubů jsou jen u velmi malého procenta pacientů
zdrojem pseudoradikulární bolesti.
Spinální stenóza je výsledkem degenerativních změn ploténky, facetových kloubů a
ligament nasedajících většinou na kongenitální zúžení páteřního kanálu. Také změny po
chirurgické intervenci nebo traumatu mohou být příčinou stenózy s projevy
neurogenních klaudikací nebo myelopatie.
Kongenitální abnormity, trauma a degenerativní změny mohou vést ke sklouznutí
obratlového těla ventrálně a vývoji tzv. spondylolistézy. Klinické příznaky jen ojediněle
korelují s radiologickým nálezem, a pokud se objeví, jsou lokalizované nebo s projekcí
do hýždí a končetin. Extenze (záklon) páteře bolesti zhoršuje nebo provokuje.

Spondylartritis ankylopoetica a jiné revmatoidní artritidy jsou příčinnou nejen bolestí
kloubů, ale i páteře. Bolesti jsou z počátku nevýrazné, často přechodného rázu, jindy
jsou kontinuální. Jejich intenzita narůstá v klidu, zejména v noci, pohybem se bolesti
mírní.
Na vzniku vertebrogenních bolestí se dále podílí i řada metabolických onemocnění.
Tato onemocnění způsobují poškozená matrix a vytváří podmínky ke vzniku
strukturálních změn nebo zlomenin obratlů. Osteoporóza a některé druhy anémií
postihují páteř a jsou příčinou bolestí.
Primární tumory kostí nebo nervových struktur (maligní, benigní) a metastázy vedou
vedle bolestí k progresi neurologického deficitu při postižení míchy a míšních kořenů.
Mezi méně běžné a vyléčitelné příčiny bolestí patří infekce páteře a páteřního kanálu.
Ve většině případů jde o sekundární osteomyelitidy vznikající i hematogenní cestou,
méně často potom přestupem zánětu z okolních měkkých tkání nebo z discitidy.
Bolesti v oblasti páteře mohou být i prvními příznaky onemocnění orgánů dutiny břišní
a hrudní (cholecystitis, gastritis, pankreatitis, aneurysma břišní aorty, nádory ledvin,
pneumonie atp.) Vznikají buď přímou invazí, přetížením ligament nebo reflexně
v rámci viscerovertebrogenního syndromu.
Deprese, hypochondrie, asociativní a další poruchy jsou často tzv. psychogenní příčinou
bolestí vyžadující speciální psychoterapii za předpokladu, že je organická příčina
jednoznačně vyloučena (Kasík, 2002).
1.3.4 Klinické projevy vertebrogenních poruch
Klinické projevy vertebrogenních poruch jsou různé bolesti. Obtíže, které přivádějí
nemocného k lékaři, jsou buď bolest, nebo omezení pohybu, popř. obojí.
Vertebrogenní poruchy se projevují nejčastěji bolestí v kříži. Bolesti mohou vyzařovat
do různých míst. Bolesti v okolí páteře však nejsou vždy nutnou podmínkou, i když jsou
pro tyto poruchy typické. Bolest může být pociťována i na různých částech těla,
například v oblasti břicha, v krajině srdeční, polykací obtíže atd.
Vertebrogenní bolesti jsou často vyprovokovány určitou polohou, postojem nebo
zatížením. Příkladem jsou bolesti hlavy, které nemocný má po ránu, dalším příkladem je

poloha nebo práce v předklonu, nebo delší stání na jednom místě, což může vyvolat
bolest v kříži (Rychlíková, 2004).
Bolesti v kříži jsou jedním z nejčastějších projevů vertebrogenních poruch. Bederní
páteř a křížobederní přechod jsou z hlediska statiky páteře nejvíc namáhaným úsekem.
Pánev s kyčelními klouby jsou jakýmsi podstavcem, který nese celou váhu trupu, hlavy
a horních končetin. Z dynamického hlediska se pánev a bederní páteř pohybují nejen při
pohybech bederní páteře, ale i při pohybu trupu a pohybu dolních končetin. Bolesti
v kříži mohou také být následkem funkční poruchy v jiném vzdáleném úseku páteře,
nebo mohou být podmíněny onemocněním některého z orgánů břišní dutiny (http//:
vertebrogenni-poruchy.ic.cz).
Do onemocnění, které se projevuje bolestmi v kříži je možno zařadit:
Lumbago
Tyto bolesti mohou být provokovány určitým pohybem, např. delším stáním nebo
sezením, nezvyklou námahou, zvednutím těžkého břemene. Bolesti se objevují
pozvolna a postupně narůstají, změnou polohy nebo odezněním námahy mizí.
Bolesti v kříži s vyzařováním do končetin
Lidově označovány jako ischias. Bolesti jsou projevem bolestivého podnětu, který může
vycházet z jakékoliv tkáně v příslušném segmentu.
Pseudoradikulární syndrom
Pseudoradikulární

syndrom

je

charakterizován

bolestmi

reflexního

původu,

vyzařujícími do pohybového segmentu. Avšak u tohoto syndromu se nenachází
skutečný mechanický útlak nervového kořene.
Kořenový syndrom
Je to stav, kdy mechanickým útlakem nervového kořene vznikají vyzařující bolesti.
Mezi nejčastější příčiny kořenového syndromu patří výhřez meziobratlové ploténky
nebo její vyklenování.

Bolesti v oblasti kyčelního kloubu
Tyto bolesti mohou být způsobeny funkčními změnami kyčelního kloubu, nebo
zkrácením a ochabnutím svalů popřípadě bolestivým svalovým úponem. Pro udržení
pohyblivosti v kyčelním kloubu je důležitá pohybová léčba kombinovaná s fyzikální a
reflexní léčbou.
Bolesti v kříži v důsledku poruchy statiky páteře
Vznikají v důsledku nerovnoměrného rozložení sil působících na páteř. Poruchy statiky
páteře mohou vyvolat i funkční poruchy v ostatních úsecích páteře.
Bolesti v kříži při hypermobilitě
Hypermobilita je provázena ochablostí vazů, která dovoluje zvýšený rozsah pohybu.
Důsledkem toho je častá vazivová bolest, především pánevních vazů (http://
vertebrogenní-poruchy.ic.cz).
Bolesti v kříži při onemocnění některého kloubu dolní končetiny
Nejčastěji se jedná o kloub kolenní a hlezenní, postižené degenerativními změnami
(Rychlíková, 2002).
Syndrom caudy equiny
Klinickému obrazu dominují spontánní, kořenové bolesti vystřelující do dolní
končetiny. Všechny příznaky jsou asymetrické. Příčinou je nejčastěji prolaps
meziobratlové ploténky obratle L2-S1, traumata, vzácně i metastázy v páteři
(www.zbynekmlcoch.cz).
1.4 Bolest
1.4.1 Vznik a vnímání bolesti
McKenzie (in Nováková, Mališka, Illiašová, 2001) cituje Wykeho, který popisuje, že
existují pouze dvě možné příčiny bolesti. Za normálních okolností je nociceptivní
systém relativně inaktivní, ale jeho aferentní aktivita je významně podrážděna, buď na
základě mechanického působení na tkáň např. tlakem, deformací či přetažením

ligamentového aparátu, svalů atd. anebo na základě vystavení těchto tkání dostatečné
koncentraci dráždivých chemických látek, které se uvolňují z poraněných nebo
metabolicky abnormálních tkání. Bolest je tedy buď mechanického, nebo chemického
původu.
Při působení mechanických sil na tkáně nemusí dojít k poškození ihned. Stačí pouze
působení dostatečného napětí, aby nastala deformace ligamentového aparátu a
kloubních struktur a bolest se vyvolá. Bolest zanikne, když působení těchto sil pomine.
Jedná se o intermitentní bolest mechanického původu, kterou můžeme ovlivnit zase
pouze mechanicky. Proto, pokud je intermitentní bolest hlavním příznakem,
medikamentózní terapie by nikdy neměla být léčbou první volby, nejedná-li se o
extrémní bolest.
Bolest chemického původu bývá konstantní. Je pociťována jako přetrvávající
dyskomfort tak dlouho, dokud jsou dráždivé chemické látky přítomné v dostatečné
koncentraci. Jedná se například o aktin. Kromě toho přítomnost nahromadění aktinu
způsobí, že i malé mechanické namáhání v dané oblasti je pociťováno jako bolest.
Bolest je konstantní a mírná, může se pohybem zvýšit, ale nikdy ne redukovat.
Po pěti až dvaceti dnech dochází k pomalému hojení poraněných struktur a snižuje se
koncentrace dráždivých chemických látek. Objeví se známky dysfunkce, která vzniká
následkem adaptivního zkracování zjizvených tkání a tak konstantní bolest přechází
v bolest intermitentní.
Podle McKenzie je bolest na začátku léze pociťována ve střední linii bederní páteře.
Později se rozšiřuje do periferie. Čím dále od střední linie je bolest pociťována, tím je
porucha větší (Nováková, Mališka, Illiašová, 2001).
Vyvolávající faktory bolestí bederní páteře:
Neočekávaný pohyb – častokrát je to náhlý neočekávaný a nekontrolovaný pohyb, který
způsobí náhlý vznik bolesti (Nováková, Mališka, Illiašová, 2001).
Zvedání břemene – zdvihnutí břemene s ohnutou páteří a nataženými kolenními klouby
zvyšuje mechanický tlak na disky bederní páteře pětkrát více než ve stoji. Když se to
samé břemeno zvedá s lordotizovanou páteří a pokrčenými kolenními klouby, nastává
značná redukce intradiskálního tlaku (Nováková, Mališka, Illiašová, 2001).

1.4.2 Psychologický pohled na bolest
Při zvýšeném psychickém napětí se automaticky zvyšuje svalový tonus, který
představuje výchozí napětí pro následný svalový stah a svalová činnost vede tedy
k rychlejší únavnosti. Nedá se ale tvrdit, že labilní psychika by mohla přímo způsobit
bolesti v zádech. Každý pohyb nebo zaujímání statické polohy spotřebuje jiné množství
energie a vypadá jinak, je-li pohyb proveden s vyváženou psychikou nebo v psychické
tenzi. Psychikou jsou ovlivněny koordinace a reakční časy. Při svalové nerovnováze,
přispívá stres k tomu, že se zkrácené svaly zvýšeně aktivují, a to i v místech vzdálených
od svalů, které v normálním stavu pohyb umožní. Zkrácený sval tak ubírá značnou část
volní energie a tím se jeho stav ještě zhoršuje. Hlášení receptorů o ohrožení určitých
částí těla nabývá na intenzitě. Výsledkem je vznik bolesti jakožto ochranné reakce
(Rašev, 1992).
Bolest je velmi složitý smyslový zážitek. Její jedinečná, zřetelně nepříjemná afektivní
kvalita ji odlišuje od ostatních smyslových zážitků. Každou bolest provází zážitek její
těsné spojitosti s tělem. Intenzita bolesti je vyjádřená bolestivým prahem. Práh bolesti je
bod, v kterém se bolest začíná pociťovat. Tolerance bolesti nebo maximální hladina
bolesti je bod, ve kterém už nelze tuto bolest duševně snášet. Postižený se snaží od
bolestivého podnětu uniknout, zbavit se ho. Práh a tolerance bolesti jsou dány
psychologickými a fyziologickými činiteli (Kondáš, Heřmánek, 1976)
Základním faktorem pro vnímání bolesti je pozornost. Proto je bolest malé intenzity
možné odstranit odvrácením pozornosti jiným směrem. Pacient s chronickou bolestí si
selektivním zaměřením pozornosti na vcelku bezvýznamné tělesné pocity bolest
udržuje, přičemž současně vylučuje vnímání ostatních podnětů, které by ho mohly
rozptýlit a vést k rozvinutí přiměřených reakcí (Kondáš, Törok, 1965).
V terapii bolesti se uplatňují i některé psychologické prostředky jednak na snížení
intenzity bolesti na snesitelnou míru, ale i na její úplné odstranění. Osvědčila se metoda
relaxace pomocí autogenního tréninku. Mechanizmus účinku je možné vidět
v příznivém ovlivnění fyziologických funkcí organismu cílenými formulkami, jako i
v odvrácení pozornosti od nepříjemných pocitů na jiné, tělesně příjemné pocity. Kromě
toho relaxace vyvolává všeobecný pokles aktivity, snížení tenze a částečně i anxiety,
které taktéž ovlivňují bolest.

Účinnou metodou využití pozornosti na ovládání bolesti, zejména pokud jde o akutní
bolest, je sugesce, i když její účinnost je dosti variabilní. Velmi účinnou metodou
k autoregulaci bolesti se ukazuje metoda psychofyziologické zpětné vazby, založená na
teoriích učení tzv. biofeedback. Tato metoda využívá technické zařízení, které
zaznamenává fyziologické procesy, které zesiluje a transformuje je do vizuálního nebo
auditivního podnětu. Postižený tak může získat okamžitou informaci o autonomní
fyziologické funkci a trénovat se pomocí psychologických regulačních zásahů v jejím
modifikování (Kondáš, Heřmánek, 1976)
V léčbě vertebrogenních poruch je kladen důraz na celkové uvolnění tělesného i
duševního napětí. Vhodné je koncentrační cvičení, které využívá koncentrativního
soustředění na vnímání všech částí vlastního těla, zvláště pak svalů páteře (Kačinetzová,
Marek, 2003).
Současný medicínský trend směřuje k biopsychosociálnímu přístupu, což v praxi
znamená, že nestačí diagnostikovat a léčit pouze postižený orgán, systém či tkáň, ale že
musíme vidět nemocného vcelku i s jeho psychickými problémy a sociálními
souvislostmi, které se na vývoji onemocnění podílejí (Vymětal, 2003).
1.5 Klasifikace vertebrogenních bolestí (Kasík, 2002)
A/ Klasifikace bolestí podle začátku a trvání:
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, trvá více než 3 měsíce
4. Recidivující bolest – po asymptomatickém intervalu se bolest opět objeví.
B/ Klasifikace bolestí podle lokalizace a šíření:
1. Lokální bolest – je bolest, která nemá radiaci do okolí, často označována termíny
lumbalgie, cervikalgie. Existuje obecný názor, že bolesti tohoto typu jsou následkem
lokálního postižení struktur páteře – svalů, ligament, meziobratlových plotének,
intervertebrálních disků.

2. Pseudoradikulární bolest – bolesti jsou lokalizovány převážně do oblasti
sakroiliakálního skloubení, trochanterů atp. Obvykle se šíří do třísel, hýždí, na přední,
zadní nebo boční stranu stehna. V převážné většině ale nepřekročí hranici kolenního
kloubu. Nejčastějšími příčinami jsou funkční poruchy v kloubech pánevního kruhu,
páteře nebo degenerativní změny facetových kloubů.
3. Radikulární bolest – představuje bolest s projekcí podél dermatomu, který je
inervován z úrovně poškozeného míšního kořene. Doprovází výhřezy disku a další
degenerativní změny v pohybovém segmentu páteře.
Z poslední uvedené klasifikace vyplývá obecné rozdělení bolesti na kořenovou
(radikulární) a „nekořenovou“. Jejich rozlišení je snadné v případě motorického nebo
senzitivního deficitu, naopak při negativním neurologickém nálezu je hodnocení typu
bolesti mnohdy obtížné (Kasík, 2002).

1.6. Predisponující a rizikové faktory
1.6.1 Predisponující faktory
Dle Novákové a kol.(2001), existují tři faktory predisponující vznik bolestí bederní
páteře, které svým významem zastíní všechny ostatní. Jde o:
Nesprávný sed - dobré držení těla v sedu znamená zachování normálního zakřivení
páteře, které je přítomné ve stoji. Polohy, které redukují anebo akcentují normální
zakřivení, znamenají pro ligamentózní struktury velké napětí, které může redukovat
bolest. Tyto polohy řadíme mezi chabé. Napětí disku se při kyfotizaci bederní páteře
zvýší a při lordotizaci bederní páteře naopak sníží.
Snížení rozsahu záklonu bederní páteře – asi 65 – 86% pacientů bolestmi bederní páteře
má snížený rozsah záklonu. To ovlivňuje posturu v sedě, ve stoje a při chůzi, což

vytváří konstantní tlak na nukleus disku a napětí posteriorní stěny anulu. Tento stav je
pro disk vysoce rizikovým na vytvoření poruchy.
Frekvence flekčních pohybů bederní páteře – dlouhé setrvání a časté vykonání flexe
vyplývá ze současného životního stylu. Při flexi se zvyšuje napětí v disku a přilehlých
vazivových

strukturách.

Pokud

není
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pohyb
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pravidelně

kompenzovaná, jsou výsledkem různé vertebrogenní poruch, které se manifestují
zejména bolestí (Nováková, Mališka, Illiašová, 2001).

1.6.2 Rizikové faktory
Jasně definovat rizikové faktory vertebrogenních onemocnění je velmi obtížné i přesto,
že existují vzájemné vztahy mezi výslednou bolestí a charakteristikami jako jsou
nadměrná tělesná hmotnosti, sedavý nebo také „usedlý“ způsob života, kouření, vibrace
a typ profese. Tyto faktory jsou významné, protože jsou ovlivnitelné změnou způsobu
života nebo zaměstnání. Je diskutabilní, zda považovat rodinnou zátěž, věk, pohlaví a
antropometrické parametry za rizikové faktory nebo jen za určitou dispozici.
Fyzicky náročné profese spojené s dlouhodobou prací v jedné pozici, jednostranným
zatížením a přetížením, vedou ke zvýšené frekvenci výskytu vertebrogenních bolestí.
Předpokládá se, že asi 4% bolestivých syndromů vzniká u pracujících v průmyslu
v důsledku drobných úrazů (Kasík, 2002).
Sedavým způsobem života nebo nepřirozenými pohyby, na které není pohybový aparát
připraven, se snadno poruší jemná souhra lidského těla a začnou se rozvíjet svalové
dysbalance. Tak zprvu porucha funkce začne přetěžovat i struktury pohybového aparátu
a podílí se velkou mírou na rozvoji degenerativních procesů (Smíšek, Smíšková, 2002).
Riziko vzniku bolestí narůstá u sedavého zaměstnání, neobvyklé nebo nárazové
namáhavé aktivity jako je např. stěhování nebo výkopové práce u netrénovaných
jedinců. Ačkoliv neexistuje studie o vztahu mezi nedostatkem cvičení a onemocněním
páteře, usedlý způsob života je pravděpodobně „prvotním viníkem“. Nedostatek cvičení
a obezita vedou k nadměrnému přetěžování páteře a disku, inflexibilita svalů pak
k omezení rozsahu pohybu v sagitální rovině a do rotace. Oslabení břišních a zádových

svalů mění postavení pánve a zvyšuje riziko poškození disku. Zdrojem náhlých obtíží
může být ale i nevhodné a nárazové cvičení.
Bolestmi zad trpí i gravidní ženy a to zejména v důsledku redistribuce tělesné hmotnosti
a uvolnění pánevních ligament v průběhu těhotenství.
Dlouhodobá expozice celotělovým vibracím s frekvencí již kolem 5 Hz působí
negativně na makromolekuly a buňky disku. Konečným výsledkem tohoto působení je
akcelerovaná degenerace disku. Vibrace ovlivňují i měkké tkáně tím, že podporují vznik
svalových kontraktur a svalové únavy. Negativním vlivům vibrací jsou vystaveni
především manuálně pracující v těžkém průmyslu, řidiči nákladních aut a piloti
některých typů letounů. Negativní vliv kouření na organizmus, je obecně znám a
kouření figuruje jako rizikový faktor u řady onemocnění. V posledních letech se hovoří
o jeho významu v procesu degenerace meziobratlového disku. Zejména je diskutován
jeho vliv na mikrocirkulaci v periferii anulus fibrosus a látkovou výměnu (Kasík, 2002).

1.7 Diagnostika a léčba vertebrogenních onemocnění
1.7.1 Diagnostika
Anamnéza je významnou součástí diagnostického procesu a základem pro hodnocení
stavu pacienta s onemocněním páteře. Spolu s fyzikálním vyšetřením a především
diagnostickými zobrazovacími metodami vede v určitém období onemocnění k založení
diagnózy. Základním cílem snažení je odlišit primární postižení páteře od systémových
procesů, které vyžadují jiné diagnostické postupy a formy léčby.
Okolnosti týkající se začátku bolestí umožňují vytvoření představy o možném
mechanismu jejich vzniku. Lokalizace, kvalita, délka trvání bolestí a změny těchto
charakteristik na zátěž, změnu polohy, břišní lis jsou stejně důležité jako informace o
úlevové poloze, při které se bolesti snižují nebo ustupují.
Kontinuální, stejně jako noční bolesti spojené s teplotou nebo ztrátou hmotnosti jsou
vždy podezřelé z výskytu zánětu nebo tumoru.

V hodnocení vertebrogenních syndromů mají své místo informace o povolání, které
může sekundárně ovlivnit vývoj onemocnění. Stejně tak věk pacienta může předesílat
určitý typ onemocnění.
Pečlivě odebraná anamnéza zahrnující údaje o současně probíhajících interních,
chirurgických nebo psychiatrických onemocněních je významná pro diferenciální
diagnostiku viscerovertebrálních a psychosomatických vztahů.
Klinické vyšetření dává konkrétní smysl a význam anamnéze a udávaným symptomům
nemoci, protože na jeho základě mohou být obtíže nemocného přiřazeny k anatomické
struktuře. Zahrnuje vyšetřování nemocného pohledem, pohmatem, vyšetření sluchem a
měření lidského těla a jeho jednotlivých částí. Toto vyšetření následuje po zjištění
anamnestických dat a posléze je doplněno rentgenovým vyšetřením a zhodnocením
laboratorních výsledků. Celý tento proces vede ke stanovení diagnózy (Gross, Fetto,
Rosen, 2005)
Standardní 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 do značné míry eliminuje pacienty, kteří mají jiné než
degenerativní změny. Konvenční snímky umožňují hodnotit změny tvaru obratlů,
páteřního kanálu a strukturální změny degenerativního, zánětlivého nebo nádorového
původu a úrazy.
Výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR) poskytují nejvíce informací o
stavu ploténky, krycích destiček a o parametrech páteřního kanálu. Magnetická
rezonance navíc umožňuje nejen hodnocení morfologických, ale také chemických změn
uvnitř ploténky. CT má dominantní postavení v hodnocení kostních proliferativních
procesů, které stenotizují páteřní a kořenové kanály.
Perimyelografie (PMG) se v kombinaci s CT používá k hodnocení transverzální plochy
mích a poměru komprese při diagnostice cervikální myelopatie.

CT-diskografie má význam nejen v diferenciální diagnostice onemocnění ploténky, ale
je nezastupitelná při stanovení indikace k léčbě kořenových syndromů intervenčními
neuroradiologickými metodami (Kasík, 2002)
Schéma postupů při diagnostice vertebrogenních poruch je uvedeno v příloze číslo 9.
1.7.2 Léčba vertebrogenních poruch
Pro úspěšné léčení vertebrogenních poruch musíme vycházet z podrobného vyšetření.
Při tomto vyšetření je nutné zjistit nejen poruchu funkce, ale také příčinu jejího vzniku.
Dále zjišťujeme hybnost jednotlivých pohybových segmentů, funkci kloubů končetin,
svalovou funkci, reflexní změny a mnoho dalších. Ke správné diagnostice nám
nejčastěji pomáhá rentgenové vyšetření. Teprve na podkladě vyšetření a diagnózy
můžeme zvolit vhodný léčebný postup (Kasík, 2002).
Většina lidí trpících akutní bolestí zad potřebuje jen velmi jednoduchou léčbu.
V akutním stádiu postačí užívání běžných analgetik a klidový režim v úlevové poloze.
U mnoha pacientů jsou tato jednoduchá opatření dostačující a bolest obvykle ustoupí do
několika dní. Pokud však bolesti přetrvávají i po čtyřech až šesti týdnech, je nutné
vyhledat lékaře specialistu a fyzioterapeuta, kteří nastaví odpovídající léčebný program,
vedoucí k ústupu bolestí (Kasík, 2002).
Fyzioterapie
Názory na léčbu se v posledních několika letech výrazně změnily. Dnes převažuje
názor, že hlavním úkolem fyzioterapeuta je obnovit mobilitu pacienta a vrátit ho co
nejdříve na normální úroveň činnosti.
Pokud bolesti zad trvají několik týdnů, je nutné, aby byl postižený odeslán ošetřujícím
lékařem k fyzioterapeutovi, neboť hrozí, že se jeho bolest stane chronickou. Úkolem
fyzioterapeuta je naučit pacienta, jak jeho záda fungují, jak si je chránit před
přetěžováním a naučí ho také cviky zaměřené na obnovení pohyblivosti, aby zase mohl
začít normálně fungovat.
Program cvičení se přizpůsobuje individuálním potřebám, ale obecně lze říci, že je
zaměřen zejména na posílení zádového a břišního svalstva a ovlivnění svalových

dysbalancí, které fyzioterapeut odhalí v rámci vstupního vyšetření (Hromádková a kol.,
1999).
Fyzioterapie v akutním stádiu vertebrogenního onemocnění
Jde o období, kdy má nemocný velké bolesti, není schopen rovně stát ani chodit,
vyhledává úlevové polohy. V této době je mu doporučován klid na lůžku. Nejčastější
úlevovou polohou bývá leh na boku nebo zádech s pokrčenými dolními končetinami.
Při dodržení klidu a za pomoci medikamentózní léčby akutní bolesti během několika
dnů zpravidla odezní. Další léčbou, kterou lze v tomto období aplikovat je fyzikální
terapie a to zejména aplikace tepelných procedur v podobě soluxu a biolampy nebo
horké role. Z elektroléčby se nejčastěji aplikují diadynamické proudy nebo jiné proudy
s analgetickými účinky. V akutním období je možné též provádět trakci páteře
(Hromádková a kol., 1999)
Snahou je akutního pacienta imobilizovat na co nejkratší dobu. Jakmile to stav dovolí,
měl by nemocný začít s individuální léčebnou tělesnou výchovou s fyzioterapeutem
(Vacek, 2007).
Pokud ustoupí největší bolesti, které pacienta imobilizovaly, začíná se s aktivním
cvičením. V tomto subakutním stádiu je nutné se zcela vyvarovat cvikům, které
způsobují akcentaci bolestí. Pacient by měl mít i nadále klidový režim. Pokud má však
nemocný úlevu při chůzi, pohyb mimo lůžko je plně indikován.
Po odeznění největších bolestí je možné pacienty plně vyšetřit. Fyzioterapeutické
vyšetření je známé pod názvem kineziologický rozbor. Obsahuje vyšetření a zhodnocení
statiky, dynamiky páteře a pánve, dále vyšetření základních pohybových stereotypů a
svalový test. Svalový test se skládá s vyšetření svalů oslabených, zkrácených a vyšetření
hypermobility. Podle výsledků tohoto rozboru vypracuje fyzioterapeut pro pacienta
vhodnou sestavu cviků. Tyto cviky se pacient musí důkladně naučit a správně je
pochopit, protože je poté, co ukončí rehabilitaci, bude muset provádět individuálně
v domácím prostředí. Teprve po dlouhodobém pravidelném cvičení jsou vidět trvalé
výsledky (Hromádková a kol., 1999).

Fyzioterapie v chronickém stádiu vertebrogenního onemocnění
V této době se pacient učí cvikům, které jsou vhodné pro aktivaci svalového korzetu,
k navození správného držení těla a pohybových stereotypů. Při cvičení je nutné
dodržení těchto pravidel: vyhýbat se cvikům, které provokují bolest, cvičit pomalu,
tahem, uvědomovat si prováděný pohyb. Každý cvik je provázen dýcháním. Po
provedení jednotlivých cviků následuje vždy uvolnění (Hromádková a kol., 1999).
Velká část pacientů si žádá pasivní procedury jako masáže a elektroterapii a požadavek
na vlastní pohybovou aktivitu je evidentně obtěžuje. Smysluplné jsou však hlavně
aktivní přístupy vedoucí ke zlepšení funkce svalového aparátu a k jeho harmonizaci.
Pasivní procedury by se měly používat pouze jako příprava k aktivnímu cvičení. Po
úpravě svalové dysbalance jsou na řadě cvičení, která vedou ke zlepšení funkce
stabilizačního systému páteře (Vacek, 2005). Příkladem je například senzomotorická
stimulace, tedy komplexní cvičební program, jehož smyslem je aktivace posturálně
obranných mechanismů v jejich optimálním svalovém provedení (Vacek, 2005; Janda,
Vávrová, 1992).
Cviky používané v terapii vertebrogenních obtíží je možné rozdělit do tří skupin
(Hromádková a kol., 1999):
 Cviky zaměřené na protažení zkrácených svalů, na zvětšení pohyblivosti páteře a
kořenových kloubů
 Cviky posilující tlumené a oslabené svaly trupu a končetin
 Cviky zaměřené na nácvik správných pohybových stereotypů
Protahovacími cviky se snažíme odstranit reflexní změny svalů. Tyto cviky lze cvičit i
v akutní fázi (šetrněji, bezbolestně), ale jsou nutné i u chronických bolestí, kdy je vlastní
příčina už zhojena nebo odoperována, ale reflexní změny ve svalech přetrvávají. U
chronických obtíží sval většinou kompenzuje svou vnitřní dysfunkci a nebolí, ale bolí
přetížené svalové úpony nebo nefyziologicky zatěžované klouby. Bolesti svalů se často
objeví, až při jejich zatížení. Nutné je dodržovat bezbolestné protahování svalů, čím
jemněji se cvičí, tím lépe. Pokud při protažení cítí postižený bolest, sval se reflexně
brání pohybu a kontrahuje se, takže nemůže dojít k jeho relaxaci (Ramík, 2008).

Uvolňovacími cviky se často podaří odstranit i kloubní blokádu, ale někdy je vhodné
podpořit uvolnění svalů i automobilizačním cvičením k odstranění kloubních blokád.
Tyto cviky mohou být bolestivé, ale během opakovací série bolest ustupuje, pokud se
bolest při cvičení stupňuje, není vhodné tyto cviky cvičit.
Cviky k posílení břišních svalů a stabilizaci trupu a páteře jsou nutné pro umožnění
provedení jakéhokoliv správného pohybu těla. Stabilizaci trupu zajišťují hlavně krátké
hluboké intervertebrální svaly, bránice, pánevní dno a břišní svaly (tzv. lokální
stabilizátory).
Naprostá většina vertebropatů má poruchu stabilizace trupu – intervertebrální svaly jsou
dlouhodobým přetížením oslabené až atrofované, břišní svaly (hlavně m. transversus
abdominis, mm. obliqui a distální část m. rectus abdominis) jsou oslabené až nefunkční.
Jejich funkci přebírají dlouhé povrchové paravertebrální svaly (tzv. globální
stabilizátory), které ovšem nejsou schopny zajistit správnou centraci kloubů páteře,
čímž dochází k jejich dalšímu poškozování a k šíření decentrovaného postavení do
periferie a tím i přetížení a poškození periferních kloubů a svalových úponů.
Součástí fyzioterapie je i posílení oslabených svalů. Přistupuje se k němu po uvolnění
reflexních hypertonických svalových změn a blokád. Nezbytná je i ergonomická
edukace. Bez úpravy pracovního prostředí, bez správných pohybových stereotypů při
práci nebo sportu budou vertebrogenní potíže neustále recidivovat (Ramík, 2008).

Léčebná tělesná výchova (LTV)
Metoda léčebné tělesné výchovy se využívá u těch nemocných, kde příčinou
vertebrogenních poruch je porucha pohybového stereotypu.
Léčebná tělesná výchova je dlouhodobé léčení a výsledky se dostavují po různě dlouhé
době, ta závisí na typu a vážnosti poruchy.
Obecně lze říci, že se léčebná tělesná výchova zabývá a snaží se pozitivně ovlivnit
svalovou dysbalanci. Cvičení pro vertebropaty je zaměřeno na protažení zkrácených
svalových skupin, posílení oslabených svalů, na zvýšení pohyblivosti páteře a
kořenových kloubů, nácvik správného držení těla a správných pohybových stereotypů,
zařazovány jsou i automobilizační a spinální cviky, popř. relaxace (Hromádková a kol.,
1999).

Fyzikální terapie
Fyzikální léčba využívá různých fyzikálních podnětů, podle nichž ji můžeme rozdělit na
elektroterapii, hydroterapii, termoterapii, mechanoterapii a balneoterapii. Výhodou této
léčby je, že jí lze působit na celý povrch těla, ale i zcela lokálně (Rychlíková, 2004).
Elektroterapie je část fyzikální léčby, která využívá léčebných účinků různých forem
elektrické energie (stejnosměrný proud, nízkofrekvenční, středněfrekvenční a
vysokofrekvenční proudy, různé druhy elektrických impulzů). V léčbě vertebrogenních
onemocnění se nejčastěji používají středněfrekvenční proudy (interference) a
nízkofrekvenční proudy (TENS a DD proudy).
Účinek nízkofrekvenčních proudů je dráždivý, elektrolytický, tepelný, ale i analgetický
a vazodilatační. Středněfrekvenční proudy působí analgeticky, sedativně, myorelaxačně
a spasmolyticky (Valeš, 1997).
Magnetoterapie využívá účinku magnetických polí buď stejnosměrných, nebo
pulzujících. Tato terapie je indikována zejména u nemocných se svalovými spasmy a při
bolestivých stavech pro její vazodilatační a antiedematózní účinek (Rychlíková, 2004).
Hydroterapie je druh fyzikální léčby, při které na organizmus působí tepelná a
pohybová energie vody, eventuálně specifické chemické látky, které jsou ve vodě
rozpuštěny. Vodoléčebné procedury jsou jedny z nejčastějších, které se používají jak
v regeneraci sil, tak v rehabilitaci. Vodní procedury mají mnohostranný účinek.
Způsobují celkovou relaxaci jak tělesnou tak duševní, zvyšují odolnost a zdatnost,
prokrvují a zlepšují náladu. Neurohumorální a hormonální regulací nespecificky
ovlivňují veškeré životní děje. Vodoléčebné procedury působí svým tepelným,
mechanickým, a chemickým účinkem. V terapii vertebrogenních onemocnění se
nejčastěji používá celková vodoléčba v podobě vířivých, perličkových a přísadových
koupelí. Stejně tak i částečně, do mechanoterapie spadající, podvodní masáž (Valeš,
1997).

Termoterapie je součástí fyzikální léčby. Teplo je při ní do organizmu buď dodáváno
(termoterapie pozitivní) nebo naopak odváděno (termoterapie negativní - kryoterapie) a
to za účelem léčby, prevence, regenerace nebo při rehabilitačním procesu.
V léčebné rehabilitaci a fyzikální léčbě se velmi často využívá lokální aplikace tepla,
protože zvýšený metabolismus tkání v místě podaného tepla (ale i ve vzdálených
tkáních) výrazně ovlivňuje chorobné změny. Účinky termoterapie jsou: analgetický,
spasmolytický, resorpční, imunobiologický, sedativní, relaxační, změkčení vaziva a
urychlení léčby hnisavých procesů (Rychlíková, 2004).
Mechanoterapie využívá mechanických, statických a dynamických sil ve fyzikální
léčbě a léčebné rehabilitaci. Patří sem polohování kloubů, trakce, techniky měkkých
tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů a všechny druhy masáží (Valeš, 1997)
Trakční léčba je mechanický úkon, při kterém dózovaně upravujeme porušenou funkci
pohybového aparátu a znamená tah v ose páteře nebo kloubu. Při dobré relaxaci
svalstva ošetřovaného, dochází k oddálení kloubních ploch a obratlů páteře a tím může
být odstraněna blokáda v pohybovém segmentu páteře. Trakci dělíme na ruční a
přístrojovou. Trakční léčba je doplňkem ostatní reflexní léčby (Rychlíková, 2004).

Masáže působí přímo na povrch těla a na různé struktury uložené pod ním. Dosahuje se
tak reflexního účinku jak lokálního, tak i celkového. Subjektivně je masáž velmi
příjemná a přináší psychické uvolnění. Podle použití různé techniky hmatů rozlišujeme
různé druhy masáží, tj. klasická masáž, reflexní masáž, sportovní masáž, kosmetická
masáž a další druhy (Valeš, 1997).
Myoskeletální terapie
Techniky měkkých tkání jsou metody myoskeletální medicíny, které aplikují
fyzioterapeuti. Patří sem techniky protahování a uvolňování vazivových struktur, šlach
a fascií. Nejznámější a nejpoužívanější je metoda postizometrické relaxace, která
využívá svalovou relaxaci po lehké izometrické kontrakci v krajní poloze bez aktivního
protažení svalu.

Mobilizace a manipulace jsou metody, kdy se po přesném zacílení do ošetřovaného
kloubu či pohybového segmentu páteře dosahuje tzv. předpětí a z této pozice buď
s využitím pohledu očí a dýchacích synkinéz (mobilizace) nebo s využitím rychlého
pohybu o malé síle a amplitudě (manipulace) se obnovuje přechodně ztracená nebo
zmenšená kloubní pohyblivost.
Manipulace je léčebný zákrok, při kterém se odstraňuje funkční porucha v kloubu a
obnovuje se rozsah pohybu. Manipulační léčba je často označována jako napravování,
je to poměrně násilný zásah, který má i reflexní odezvu. Proto vymizí nejen bolest, ale
často ustupují i citlivé kožní zóny, svalový spasmus a ostatní vegetativní poruchy.
Manipulace se nesmí provádět bez potřebných odborných znalostí a technických
předpokladů. Manipulaci v současné době mají oprávnění provádět pouze lékaři.
Mobilizace je opakované, měkké pružení v kloubu ve směru omezení pohybu. Pohyby
se několikrát opakují a tím se zvolna zvětšuje rozsah pohybu v kloubu. Zvláštním typem
mobilizace je automobilizace, kterou nemocný provádí sám po předchozí instruktáži
(Rychlíková, 2004).
Obstřiky patří k nejpoužívanějším druhům reflexní léčby. Oblíbené jsou pro jejich
rychle nastupující analgetický efekt. K obstřikům se často používají lokální anestetika,
v menší míře pak kortizonové preparáty a mnoho dalších.
Obstřikovat se mohou nejrůznější tkáně. Aby byl obstřik účinný, musí se aplikovat
přesně do oblasti, která je zdrojem bolesti (Rychlíková, 2004).

Lázeňská léčba – balneoterapie
Využití přírodních léčivých zdrojů hrálo v lékařství od pradávna velkou roli a je to
jeden z nejstarších způsobů léčby (Valeš, 1997). Lázeňská léčba je komplexní léčba
podle léčebného plánu, která využívá přírodních zdrojů v kombinaci s fyzikální léčbou a
různými druhy reflexní léčby, včetně léčby pohybové (Rychlíková, 2004).
Lázeňská léčba je indikována u bolestí zad (indikační skupina VII/12), kořenových
syndromů (sk. VI/3), po operaci páteře (sk. VII/14) (Mlčoch, 2008).

Současná balneoterapie využívá kromě přírodních léčivých zdrojů mnoho fyziatrických
metod, ale také dietoterapii, psychoterapii, medikamentózní léčbu, léčebnou tělesnou
výchovu, klima a zdravotnickou osvětu. Cílem balneoterapie je mimo jiné i psychická
relaxace, fyzická rekondice, a zvýšení imunologické odolnosti. Lázeňská léčba je
vhodná zejm. při chronických a recidivujících vertebrogenních potížích a po
chirurgické léčbě (Valeš, 1997).
Medikamentózní léčba
Farmakoterapie vertebrogenních poruch byla v posledních letech díky vývoji
farmaceutického průmyslu obohacena o řadu preparátů, což umožňuje větší výběr a
zároveň i cílenější léčbu. Mezi nejčastěji používané patří preparáty s kyselinou
acetylsalycilovou, dále paracetamol, nesteroidní antirevmatika, různá analgetika,
centrální myorelaxancia, sedativa a psychofarmaka. Do medikamentózní léčby řadíme i
podávání vitamínů, nejčastěji se podávájí vitamíny skupiny B, a to zejména vitamín
B12. Důležité však je, aby všechna farmaka byla předepisována a užívána rozumně a
pokud možno krátkodobě k ovlivnění bolestí v akutním stádiu (Rychlíková, 2004).
Chirurgická léčba
Chirurgická léčba je indikována při selhávající konzervativní terapii (Rychlíková,
2004). K neurochirurgické intervenci se přistupuje především u výhřezů plotének
s kompresí kořene. Provádí se transligamentózní odstranění výhřezu s uvolněním
kořene a rozšířením foramen intervertebrale (Mlčoch, 2008). Lékaři se pro chirurgickou
léčbu rozhodují v krajních případech. Jsou však případy, kdy chirurgická léčba musí
být provedena okamžitě, neboť by hrozilo nebezpečí trvalého poškození míchy. Operací
se odstraní mechanická příčina potíží a nemocný se poměrně brzy zbavuje bolesti
(Valeš, 1997).
1.8 Prevence
1.8.1 Myoskeletální ergonomie
Předmětem myoskeletální ergonomie je prevence profesionálně podmíněných
onemocnění pohybového aparátu, a to především onemocnění páteře z přetížení.

Terapie těchto onemocnění je nejen klinická, ale spočívá i v ergonomické intervenci.
Znalost myoskeletální ergonomie je velmi důležitá pro fyzioterapeuty, rehabilitační
lékaře a ergoterapeuty z důvodu uplatnění ergonomických znalostí při prevenci
onemocnění hybného systému a při instruování pacientů, zejména při návratu do
zaměstnání, ale i v rámci mimopracovních činností.
Nejznámější intervenční programy zaměřené na primární i sekundární prevenci bolestí
zad jsou tzv. „školy zad“. Tyto programy jsou s úspěchem realizovány v řadě zemí,
avšak u nás jejich praktická aplikace stále vázne. Přitom se jedná o programy vysoce
efektivní, aktivní a motivující a především ekonomicky zcela nenáročné. Důležitou
součástí těchto programů je i uplatnění ergonomie (Gilbertová, Matoušek, 2002)
Léčba vertebrogenních bolestí má mnoho aspektů, zahrnuje mimo jiné i účast pacienta
na terapii v domácím prostředí. Pacient sám si může doma aplikovat tepelné procedury,
pracovat na držení těla, vizuálních a pracovních návycích, způsobu sezení nebo spaní,
nebo může korigovat stres a věnovat se správné výživě. Každý pacient
s vertebrogenními potížemi by měl společně s odborníkem přehodnotit své dosavadní
pohybové a sportovní návyky. Ve spolupráci s terapeutem by mělo dojít k úpravě
pracovního prostředí jak v domácnosti, tak na pracovišti. Správný terapeut by měl být
schopen poradit i s výběrem správného ergonomického nábytku a zařízení domácnosti
(Finandová, Finando, 2004).
1.8.2 Škola zad
Pod pojmem škola zad rozumíme zdravotnicko-pedagogickou instruktážní činnost, ve
které se snažíme jedince naučit pochopení podstaty bolesti páteře a získání motivace
podílet se na udržení dobrého stavu pohybového systému (Gilbertová, Matoušek, 2002).
Podobně jako škola poskytuje informace o stavu poznatků v různých vědních oborech,
umožňuje škola zad osvojení znalostí o vhodném chování k vlastnímu tělu a principů
šetrného zatěžování organismu pohybovou aktivitou v uceleném metodickém systému
(Rašev, 1992).

Cíle školy zad (Gilbertová, Matoušek, 2002):
snížení bolesti zad
snížení pracovní neschopnosti a spotřeby léků
snížení závislosti na odborné zdravotní péči
lepší pochopení vlastních obtíží
osvojení si základních teoretických znalostí z anatomie a ergonomie
výuka a ovládnutí správných pohybových stereotypů
kompenzační cvičení, relaxace a zásady životosprávy
zlepšení celkové tělesné zdatnosti
Témata školy zad
Správný sed
Výchozí poloha je sed na rovné nebo mírně vpřed nakloněné sedací ploše, kdy
nakloněná rovina, která prochází klouby kyčelními, je o několik centimetrů výše než
rovina procházející klouby kolenními, přičemž paty nohou spočívají na zemi pod
klouby kolenními a nohy svírají na zemi úhel 45 stupňů a chodidla jsou v dlouhé ose
stehen při pohledu shora.
Úhly v kolenou a v nártu jsou tupé, protože pouze pak pracuje svalovina extenzorů a
flexorů za normálního stavu vyváženě (Rašev 1992).
Odlehčující sed dle Brüggera musí splňovat následující:
1. klopit pánev dopředu

2. zdvihnout hrudník
3. opravit držení hlavy – korekce do osy těla
4. dýchat do břicha
5. opravit držení ramen – volně, dole vzadu, zevní rotace končetin, dobrá fixace svalů
mezilopatkových
6. dolní končetiny jsou od sebe se stehny asi v úhlu 45°, nohy pod koleny spočívají na
zemi v mírné zevní rotaci.

Nácvik sedu
Pro nácvik klopení pánve vpřed se přikládají ruce ukazováky do třísel na hmatné
kostěné struktury, palce směřují dozadu a spočívají na zadní části hřebenu kosti kyčelní.
Pak se klopí pánev dozadu a dopředu a pozorujeme, jak naše prsty pohyb pánve sledují.
Dynamický sed
Ještě v nedávné době byl za dynamický sed označován takový sed, kdy se co nejvíce
střídali polohy v sedu. Znamenalo to, sedět více či méně neklidně. Pokud ale člověk
vykonává určitou činnost, musí se na ní soustředit a to při tomto stylu sezení nelze.
Současným nejpokrokovějším řešením jsou dynamické systémy sezení, které
dynamicky zatěžují svalové skupiny převážně posturální i fyzické. Napětí a uvolnění se
dynamicky střídá a neovlivňuje koncentraci ani funkci zrakového analyzátoru.
Dynamického sedu se docílí za pomoci kmitajícího sedátka. Toto kmitání je umožněno
použitím speciálních pružných spirál, kterými je sedací plocha upevněna. K ustálení
takovéhoto sedátka nemůže nikdy dojít, protože vyvíjí stále nové a nové impulzy, které
musí sedící jedinec vyrovnávat. Výhodou tohoto dynamického sedu je to, že nemůže
dojít k jednostrannému přetěžování určité svalové skupiny.
Nemáme-li židli vybavenou dynamickým systémem, můžeme sed uvést v nestabilní,
pomocí různých podkládacích pomůcek, jako jsou nafukovací míčky, tzv. overbally
nebo nafukovací sedací klíny apod. (Rašev, 1992).
Požadavky na kvalitní pracovní sezení
Základna kvalitní kancelářské židle musí být dostatečně stabilní. Při posazení musí
tlumič dobře odpérovat eventuální tvrdší dopad těla na sedací plochu. Výška sedací
plochy musí být nastavitelná minimálně od 42 do 52 centimetrů. Plocha sedadla musí
být prostorná a pohodlná (alespoň 40x 46 centimetrů). Přední hrana sedadla musí být
zaoblená. V oblasti, kde spočívají na sedadle sedací hrboly, musí být určitá tvrdost i
elasticita polštářování a potahu. Opěradlo musí být nastavitelné napevno i schopné
pohybu v předozadním směru. Výše opěradla by neměla přesahovat oblast lopatek, aby
bylo umožněno občasné protažení trupu směrem dozadu přes hranu opěradla. Síla,
kterou působíme při opření na opěradlo, vyvolává odpor proti opření v opěradle. Tento
odpor by měl být v určitém rozmezí nastavitelný, aby byly zajištěny podmínky pro

dynamické sezení. V oblasti beder, by měl být zabudován nastavitelný bederní polštářek
zajišťující oporu lumbálního úseku páteře.
Doporučit lze i různé typy alternativního sezení, především takzvané klekačky. Avšak
tento typ sezení lze s úspěchem využívat především k nácviku správného sedu na
několik minut během dne, ne však na dlouhodobé sezení po celou pracovní dobu.
Automobilové sedadlo
Sed v automobilu je kompromisem mezi několika tělu příznivými a nepříznivými
skutečnostmi. Čím více tělo v sedadle leží, tím menší je zatížení bederních
meziobratlových plotének. Současně však dochází k předkyvu a předsunutému držení
hlavy a tím i k nadměrnému zatěžování šíjových svalů. V následujících větách bude ve
zkratce uvedeno, jaké parametry by mělo splňovat automobilové sedadlo. Opěrka hlavy
by měla být nastavitelná jak výškově, tak v předozadním směru. Sedadlo má být měkce
potaženo prodyšným materiálem a mělo by být i s opěradlem vyvýšeno po stranách, aby
stabilizovalo tělo v zatáčkách. Úhel mezi sedací plochou a opěradlem je doporučován
v rozmezí 100 až 105 stupňů. Poloha bederní páteře je v automobilu velmi důležitá.
Nutná je tedy bederní opěrka, která by měla být nastavitelná nejen v předozadním, ale i
svislém směru. Samostatnou bederní opěrku je možné zakoupit v prodejnách
zdravotnických potřeb (Rašev, 1992).
Nácvik vstávání ze sedu
Většina osob vstává tím způsobem, že nejprve zakulatí záda a poté švihem kyčlí vpřed
vstane. Při tomto způsobu vstávání dochází k přetížení bederní páteře, což může
okamžitě vyvolat bolest stejně jako nasedání a vystupování z auta podobným švihovým
stylem.
Při vstávání je nutné zpevnit zádové svaly tak, aby se páteř stabilizovala ve vzpřímené
poloze. Samotné vstávání je pak důležitou souhrou zádových svalů, břišních svalů a
svalů zadní strany stehna, tzv. ischiokrurálních, které uskutečňují narovnání
z předklonu.
Nácvik vstávání ze sedu je možné nacvičit tak, že se páteř předklání jako jeden celek a
v okamžiku, kdy je předklon tak daleko, že se hýždě zvedají ze sedadla, se těžiště těla

přenáší dopředu a dochází k vlastnímu stoji automaticky tak, že se pohyb uskuteční
hlavně v kyčelních kloubech a nikoliv bederní páteři (Rašev, 1992).
Zvedání břemene
Znalost bezpečných technik manipulace s břemeny je jedním ze základních předpokladů
ochrany pohybového systému. Předmětem diskuze jsou jak techniky manipulace, tak
dokonce i jejich vlastní význam. V literatuře se popisují dva základní způsoby zvedání
břemen – tzv. klekový mechanismus (zvedání z podřepu s rovnými zády) a dále tzv.
předklonový či zádový mechanismus (zvedání s nataženými dolními končetinami a
ohnutým trupem). Oba způsoby mají své výhody i nevýhody, různě zatěžují zúčastněné
klouby, svaly, ale i kardiovaskulární systém (Gilbertová, Matoušek, 2002).
Zvedání s podřepu s rovnými zády ( klekový mechanismus)
Tento mechanismus je energeticky náročnější, vykazuje vyšší kalorickou spotřebu,
vyšší oběhovou zátěž a zvláště při dlouhodobém trvání může vést k rychlejšímu nástupu
únavy. Zatěžuje více svalstvo dolních končetin (zejména m. quadriceps femoris a
gluteální svalstvo) a kolenní kloub (zejm. patelofemorální spojení). Z hlediska zatížení
páteře namáhá zejména meziobratlové klouby a šetří meziobratlové ploténky. Z tohoto
důvodu se tato technika doporučuje u osob s bolestmi zad, zejména při poškození
meziobratlových plotének. Z biomechanického hlediska je tento způsob výhodný,
pokud je břemeno umístěno mezi chodidly a úchop umožní rozkročení dolních končetin
(Gilbertová, Matoušek, 2002).
Hlavní zásady pro manipulaci s břemeny
Pravidlo vertikální roviny je jednou z nejdůležitějších zásad. Znamená, že těžnice těla a
těžnice břemene mají být co nejblíže u sebe. Při zvětšení vzdálenosti mezi oběma těžišti
se zvyšují síly, které se přenášejí na páteř (především na 4. a 5. meziobratlovou
ploténku bederní páteře).
Pravidlo horizontální roviny se uplatňuje při přenášení a přepravě břemen na kratší
vzdálenosti zejména v průmyslových podmínkách. Platí, že během přepravy by měla
být přenášená břemena ve stejných výškových úrovních.

Mentální přístup. Před zvednutím břemene je třeba odhadnout, zda jsme schopni
břemeno zvednout.
Správná poloha dolních končetin při zvedání břemene zajišťuje patřičnou stabilitu.
Nohy by měly být mírně rozkročené v rozmezí asi 30 centimetrů, s nakročením jednoho
chodidla ve směru předpokládaného pohybu. Pro lepší fixaci kyčelních kloubů a
zvýšení stability je vhodné mírné ohnutí v kyčelních kloubech – lépe se tím přenáší
zátěž na dolní končetiny a zvyšuje se aktivita břišních svalů.
Poloha paží by měla být při zvedání a nošení břemen co nejblíže trupu a paže by měly
být pokud možno natažené. Umožňuje se tím opření břemene o stehna a zlepšení
stability.
Správné uchopení břemene by mělo výt bezpečné, pevné, celými dlaněmi. Nesprávné je
uchopení pouze konečky prstů. Bezpečný úchop umožňují vhodné držáky (zvedací
kleště, magnety) či otvory.
Nitrobřišní a nitrohrudní tlak. Při zvedání těžkých břemen je výhodné se před
zvednutím nadechnout, zatajit dech a držet jej po celou dobu zvedání. Zvýší se tím
nitrobřišní a nitrohrudní tlak, čímž se zpevní břišní svalstvo (tzv. břišní lis) a stabilizuje
se páteř.
Dráha a doba manipulace. Bezpečná je pokud možno co nejkratší dráha manipulace ve
svislé i vodorovné rovině. Rychle provedená manipulace snižuje statické zatížení a tím
riziko poškození páteře. Optimální výška pro úchop břemene je přibližně 60-70 cm nad
úrovní podlahy podle výšky osoby. Zatěžující je jak manipulace v úrovních nižších, než
je rovina kolen, tak i manipulace na d úrovní ramen. V tomto případě lze využít
schůdky. Nutné je minimalizovat i manipulaci spojenou s natahování paží či trupu
dopředu a do stran.

Otáčení se s břemenem. V situaci, kdy je nutné se s břemenem otáčet, je třeba dávat
pozor na to, aby nedocházelo k otáčení trupu, nýbrž k otáčení pomocí chodidel
přešlápnutím (Gilbertová, Matoušek, 2002).
Rehabilitační aspekty manipulace s břemeny
Při činnostech spojených s manipulací s břemeny lze z hlediska prevence poškození
pohybového systému doporučit kompenzační pohybový režim. V jeho rámci
zařazujeme výcvik svalového korzetu s důrazem na posílení svalů zádových, břišních,
hýžďových a svalů dolních končetin. Silný m. quadriceps je důležitý zejména při
technikách využívajících klekový mechanismus zdvihání. Příklad vhodného posilování
tohoto svalu je například tzv. „skluzavka“- snižování trupu s opřením zad o stěnu a
s eventuální výdrží cca do tří sekund. Páteř při tom musí být opřena o stěnu a nesmí
dojít k překlopení dopředu. Při posilování břišního svalstva lze doporučit i techniky,
které trénují břišní svaly v jejich fixační funkci, jako např. vestoje tlakem rukou o stěnu.
Tento cvik vede k posílení břišního a částečně i hýžďového svalstva. První fází cviku je
posunutí pánve a současný tlak rukou proti stěně, druhou fází je potom uvolnění. Silný
svalový korzet má významnou ochrannou funkci pro páteř i klouby.
Často oslabené svaly jsou tzv. dolní fixátory lopatek. Příkladem vhodného cviku
k jejich posílení je klik o stěnu s výdrží 3 -5 sekund. Klik se provádí ve vzpřímené
poloze v s vyloučením prohnutí páteře a zvednutí ramen.
Dále zařazujeme cviky se zaměřením na protažení páteře a zkrácených svalových
skupin. Mezi tyto svaly patří např. svaly zádové, prsní, lýtkové, ohybače kolen apod.
Protažení je nutné zařadit před posilováním svalů oslabených.
Důležité je i zařazení tzv. úlevových poloh. Vstoje zařazujeme například opření horních
končetin a hlavy o stěnu nebo opření zad o stěnu.
Kompenzační pohybový režim je vhodné doplnit o cviky dechové, nácvik správných
pohybových stereotypů a o cviky ke zlepšení stavu kardiovaskulárního systému
(Gilbertová, Matoušek, 2002).
Lůžko
Vzhledem k tomu, že strávíme na lůžku téměř třetinu života, je výběr vhodného lůžka
z hlediska našeho zdraví velmi důležitý.

Dobrá matrace by měla tělo podpírat tak, aby nedocházelo k deformacím páteře a
zároveň by nemělo docházet k otlakům. Dobrá matrace by se měla při tlaku pěsti dobře
poddat, ale prohnutí, které se při tomto tlaku vytvoří, by mělo být co nejmenší a po
uvolnění tlaku by mělo okamžitě mizet. Vhodně matrace by měly v místě většího tlaku
Vhodným podkladem pod matraci je rošt z příčně uložených latí, který umožní dobré
proudění vzduchu a matraci zároveň podpírá.
Náročný bývá výběr vhodného polštáře pod hlavu. Správný polštář by měl poskytovat
podporu pro fyziologické zakřivení krční páteře tak, aby nedocházelo k dráždění
receptorů šíjového svalstva. Na trhu je k dispozici velká řada anatomicky tvarovaných
polštářů v různých cenových relacích (Rašev, 1992).
Vstávání z lůžka
Doporučuje se, aby o probuzení došlo k protažení těla a umožnilo se tak odstranění
možných blokád. Poté by mělo dojít k pokrčení dolních končetin a otočení se na bok.
V této poloze je nutné spustit dolní končetiny z lůžka a pomocí opory o horní končetiny
se zvedáme do sedu. Tímto šetrným stylem vstávání se zabrání obtížím v zádech,
vznikajícím již po ranním vstávání. Je třeba se vyvarovat způsobu vstávání tzv.
sklapovačkou, tedy švihem trupu vpřed. Tento způsob s sebou nese velké riziko
poranění v oblasti bederní páteře (Rašev, 1992).
Nácvik správného držení těla ve stoji
Při vzpřímeném stoji se musíme bránit gravitaci. Je to síla, která působí tak, že při
vzpřímeném stoji tlačí části těla nacházející se výše na části těla pod sebou takovou
silou, která se rovná jejich hmotnosti.
Aby při stoji pracovala svalovina co nejvýhodněji vynakládanou silou, je nutno při
průměrných zakřiveních páteře zaujmout polohu vstoje tak, aby pánev byla mírně
překlopena dopředu a hlava držena vzpřímeně, jako by nás někdo tahal za vlasy na
vrcholu lebky.
Tuto polohu lze dobře nacvičit, opíráme-li se ve stoji lehce zády o zeď. Ramena mají
být přirozeně držena, nikoliv násilím tlačena dozadu. Zároveň by neměla být ramena
tažena dopředu zkrácenými prsními svaly. V tomto stoji je možné se přesvědčit o stavu
zakřivení páteře. Přitiskneme-li trup ke zdi, musí být možné vsunout na plocho drženou

ruku volně za bederní páteř. Pokud vsuneme za bederní páteř celou pěst, je zakřivení
bederní páteře moc velké (hyperlordóza) a naopak. Chodidla by měla být zatížena
rovnoměrně a měla by svírat úhel 30 – 40 stupňů. Doporučuje se aktivace břišních svalů
a vyrovnání špatného držení krční páteře a hlavy, zejména potom jejího předsunutého
držení (Rašev, 1992)

PRAKTICKÁ ČÁST
2. Metodika práce
2.1 Použité metody
Výzkum empirického charakteru, jednoskupinový preexperimentální design, který byl
proveden v pěti jednorázových případových studiích. Sledován byl vliv pohybové léčby
a ergonomické edukace na vertebrogenní bolesti, svalovou dysbalanci a kvalitu života
sledovaných jedinců. Vyšetření svalovým testem a testem zkrácených svalů dle Jandy,
subjektivní hodnocení bolesti a vyhodnocení BMI, bylo provedeno na začátku terapie,
bezprostředně po jejím skončení a poté ještě s odstupem šesti měsíců.
Byl hledán vztah mezi vstupními proměnnými (pohybová léčba a edukační program) a
výstupními proměnnými (svalová síla, svalové zkrácení, subjektivní bolest, BMI).
První vyhodnocení výsledků bylo provedeno na konci léčby v červnu 2009. Druhé
hodnocení bylo uskutečněno s odstupem 6 měsíců, tedy v lednu 2010. Toto dodatečné
testování bylo zařazeno zejména z důvodu vyhodnocení dlouhodobého vlivu terapie na
klienty,

kteří

byli

tzv.

chroniky,

tedy

osobami

s neustále

se

opakujícími

vertebrogenními obtížemi.
2.2 Výběr a charakteristika sledovaného souboru
Sledovaným souborem bylo pět klientů, kteří absolvovali lázeňskou léčbu ve Vojenské
lázeňské léčebně v Karlových Varech. Soubor tvořili 3 muži a 2 ženy v průměrném
věku 50 let. U všech byla indikací k lázeňské léčbě diagnóza „bolest dolní části zad.“
Léčba probíhala po dobu 21 dnů, od 2. 6. do 22. 6. 2009. Základní soubor byl sestaven
za pomoci vícestupňového výběru. Tento výběr se provádí ve dvou nebo více etapách.
Nejdříve se náhodně vyberou určitá přirozená seskupení, pak teprve jsou z nich vybíráni
jedinci (Disman, 2000). Požadavkem pro výběr byla stanovená diagnóza „bolest dolní
části zad.“ Další požadavek, který musel být při výběru splněn, bylo období léčby, tedy
červen 2009. Posledním kritériem výběru bylo trvalé bydliště, které muselo být v Praze
nebo okolí, z důvodu bezproblémové organizace plánovaného kontrolního vyšetření za
šest měsíců. Ze skupiny mužů a žen, kteří odpovídali výše zmíněným požadavkům, bylo

z databáze léčebny systémem náhodně vyslovených čísel vybráno 5 klientů bez ohledu
na pohlaví a věk. Tito klienti pak pod mým vedením absolvovali intervenci (pohybovou
terapii, ergonomickou edukaci a základy školy zad).

2.3. Charakteristika vybraných použitých metod měření a sběru dat
2.3.1. Funkční svalový test
Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda
a) informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořících funkční
jednotku,
b) pomáhá při analýze jednoduchých hybných stereotypů,
c) je podkladem analytických, léčebně – tělovýchovných postupů při reedukaci svalů
oslabených organicky či funkčně a pomáhá při určení pracovní výkonnosti testované
části těla.
Svalový test vychází z principu, že pro vykonání pohybu určitou částí těla v prostoru je
třeba určité svalové síly a že tuto sílu lze odstupňovat podle toho, za jakých podmínek
se pohyb vykonává. Rozeznáváme několik stupňů svalové síly:
a) svalová síla, jež může překonat zevně kladený odpor při pohybu částí těla,
b) svalová síla, která překoná pouze působení gravitace,
c) svalová síla, jež může pohybovat částí těla pouze s vyloučením gravitace
d) svalová síla, jež zůstává bez motorického efektu, jedná se pouze o svalový záškub.
Hodnocení svalové síly
Rozlišujeme tyto základní stupně:
Stupeň 5 – normální – odpovídá normálnímu svalu, resp. svalu s velmi dobrou funkcí.
Sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá
tedy 100% normálu.
Stupeň 4 – dobrý – odpovídá přibližně 75% síly normálního svalů. Znamená to, že sval
je schopen vykonat lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější
odpor.

Stupeň 3 – slabý – vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu. Tuto hodnotu má sval
tehdy, když dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy
proti váze testované části těla. Při zjišťování tohoto stupně není kladen vnější odpor
Stupeň 2 – velmi slabý – určuje asi 25% síly normálního svalu. Sval této síly je
schopen vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor,
jako je váha testované části těla. Proto musí být poloha testovaného upravena tak, aby
co nejvíce vyloučila působení gravitace.
Stupeň 1 – záškub - vyjadřuje zachování asi 10% svalové síly normálního svalu. Sval
se sice při pokusu o pohyb kontrahuje, ale jeho síla nestačí k tomu, aby vykonal pohyb.
Stupeň 0 - při pokusu o pohyb nejeví sval nejmenší známky stahu.
Testování se provádí ve stanovených polohách a s přesnou fixací. Svalový test by měl
být prováděn vždy stejným testujícím, aby se předešlo odchylkám při měření více
osobami. Hodnocení svalové síly se zaznamenává podle dosaženého stupně arabskými
číslicemi, procentuální hodnocení se při zápisu nepoužívá (Janda, 1996).
2.3.2 Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin
Pod pojmem svalové zkrácení rozumíme stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin ke
klidovému zkrácení. Sval je tedy v klidu kratší a při pasivním natahování nedovolí
dosáhnout plného rozsahu pohybu v kloubu. Sklon ke zkrácení se projevuje nejen za
patologických situací, ale je charakteristický pro reaktibilitu určitých svalových skupin i
za normy, tedy v průběhu života. Významný sklon ke zkrácení mají svaly, jež mají
výraznou posturální funkci. Vyšetření zkrácených svalů musí být stejně přesné a
musíme zachovávat stejně standardizovaný postup jako při vyšetření svalového testu.
V principu jde při vyšetření zkrácených svalových skupin o změření pasivního rozsahu
pohybu v kloubu v takové pozici a směru, abychom postihli pokud možno izolovanou,
přesně determinovanou svalovou skupinu. Aby bylo vyšetření co nejpřesnější, je třeba
zachovávat přesné výchozí polohy, přesné fixace a směr pohybu. Při testování je nutné
dodržovat tyto zásady:
 vyšetřovaný sval nesmí být stlačen
 síla, kterou působíme ve směru vyšetřovaného rozsahu, nesmí jít přes dva klouby
 vyšetření se provádí pomalu a stále stejnou rychlostí

 tlak na vyšetřovanou oblast musí být vždy ve směru požadovaného pohybu.
Svalové zkrácení lze dobře vyšetřit pouze tehdy, není-li omezení rozsahu pohyblivosti
z jiných příčin (Janda, 1995).
Hodnocení a záznam výsledků testování zkrácených svalů (Janda, 1995):
0 - nejde o zkrácení
1 - malé zkrácení
2 - velké zkrácení

2.3.3 Body Mass Index - BMI (index tělesné hmotnosti)
BMI bylo zjišťováno zejména z důvodu prokázání souvislosti mezi nadváhou či
obezitou a vertebrogenními bolestmi. BMI slouží k posouzení tělesné hmotnosti. Na
úrovni jednotlivého pacienta je určování stupně obezity založeno na Queteletově Indexu
tělesné hmoty (BMI) občas zavádějící, jelikož u žádného vztahu výška-váha není
určeno, do jaké míry bude ovlivněn faktory, jakými jsou kostra a svalová hmota. Z
praktických důvodů však tato kategorizace hmotnosti zůstává nejčastěji používanou.
(www.celostnimedicina.cz).
Výpočet BMI
BMI = tělesná hmotnost v kg / tělesná výška v metrech násobená druhou mocninou. Pro
klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka vytvořená WHO.
Tabulka č. 2 : Hodnocení BMI dle WHO
BMI
KLASIFIKACE
< 18,5
18,5 – 24,99
25 – 29,99
30 – 34,99
35 – 39,99
> 40
(www.celostnimedicina.cz)

podváha
optimální váha
nadváha
obezita I. stupně
obezita II. Stupně
smrtelná obezita

2.3.4 Hodnocení bolesti
Při hodnocení intenzity a charakteru bolesti se vycházelo ze subjektivního hodnocení
aktuálně pociťované bolesti jednotlivých sledovaných jedinců. K hodnocení intenzity
bolesti byla použita stupnice nula až deset, kdy nula představovala žádnou bolest a
desítka maximální bolest. Typ bolesti byl vyhodnocován na základě údajů o délce trvání
bolestí. Bolest trvající méně než 3 měsíce, byla hodnocena jako akutní, naopak bolest
s délkou trvání více než tři měsíce, byla popsána jako chronická. Charakter bolesti
určovali jedinci na základě svých vlastních momentálních pocitů. Popisovali, jaká jejich
bolest je. Pro pochopení jim byl dán výběr – bolest tupá, bodavá, vystřelující, pálivá,
řezavá nebo jiná a v případě této odpovědi museli určit, jaká. Při hodnocení bolesti byla
dále sledována schopnost sledovaného jedince zaujmout úlevovou polohu. Na tuto
otázku odpovídali probandi pouze ano (mám úlevovou polohu) nebo ne (nemám
úlevovou polohu).
2.4 Podmínky a postup měření
Vlastní výzkum se odehrával na půdě Vojenské lázeňské léčeny v Karlových Varech.
Lázeňská léčebna, je jakožto zdravotnické zařízení, velmi dobře vybavena jak po
stránce technické (tělocvična pro skupinovou terapii, individuální cvičebny, vlastní
bazén), tak i materiální (cvičební a vyšetřovací pomůcky, náčiní).

S organizací a

zabezpečením výzkumu tedy nebyl žádný problém.
2.4.1 Podmínky měření
Vstupní vyšetření proběhlo druhý den pobytu klientů v léčebně. Testování a měření
bylo prováděno v individuální fyzioterapeutické cvičebně, která byla standardně
vybavena. Teplota v místnosti byla 24 °C a vyšetření všech klientů proběhlo
v dopoledních hodinách (od 8 do 12 hodin). Časový harmonogram, tedy pořadí v jakém
klienti vyšetření absolvovali, byl zaznamenán a použit i při kontrolním měření na konci
terapie a též při třetím měření s odstupem šesti měsíců. Při vyšetření zkrácených a
oslabených svalů bylo použito klasické, výškově nastavitelné terapeutické lehátko. Ke
zjištění tělesné hmotnosti byla použita osobní váha a ke zjištění tělesné výšky měřící
pásmo, připevněné ke stěně místnosti.

Při druhém kontrolním měření na konci terapie, které proběhlo 22. 6. 2009, byly
dodrženy stejné podmínky, postupy a časový harmonogram, jako v případě vstupního
vyšetření.
Kontrolní

měření

prováděné

s odstupem

šesti

měsíců

bylo

provedeno

ve

fyzioterapeutické ambulanci v Praze 6, s dodržením podmínek a postupů, které byly při
vstupním vyšetření (čas, teplota, měřící pomůcky).
2.4.2 Postup měření
Při prvním vstupním měření (2. 6. 2009) byly nejprve odebrány informace týkající se
hodnocení bolesti. Klienti odpovídali dle momentálního subjektivního pocitu na otázky
týkající se intenzity, charakteru, délky trvání bolesti a hodnotili i svou schopnost
zaujmout úlevovou polohu.
Poté následovalo měření tělesné výšky a váhy.
Třetí v pořadí byl proveden standardní test zkrácených svalů dle Jandy a následně
svalový test dle Jandy.
Odběr

anamnestických

dat

a

provedení

kineziologického

rozboru

proběhlo

v odpoledních hodinách druhého dne pobytu klientů v léčebně.

2.5 Charakteristika aplikovaného pohybového a edukačního programu
Vlastní program se skládal z individuální cvičební jednotky, skupinového cvičení
v tělocvičně a v bazénu a z ergonomické edukace (školy zad).
Individuální cvičební jednotka byla sestavena na základě zjištěných individuálních
změn pohybového aparátu každého jedince a výběr cviků se řídil i podle momentální
fyzické kondice a intenzity bolestí. Toto cvičení se odehrávalo v individuální
tělocvičně, bez přítomnosti dalších klientů. Individuální cvičení bylo prováděno 3x
týdně po dobu 30 minut, po celou dobu pobytu klienta v léčebně (21 dní).
Skupinové cvičení se odehrávalo ve velké tělocvičně (3x týdně) a v bazénu (2x týdně),
opět po celou dobu pobytu klienta v léčebně (21 dní). Výběr cviků se řídil obecnými
poznatky o cvičení nemocných s vertebrogenním onemocněním. Cvičení bylo zaměřeno

zejména na ovlivnění svalové dysbalance, zlepšení posturální stability, držení těla,
aktivaci hlubokých zádových svalů a zlepšení propriocepce. Skupinové cvičení
probíhalo vždy s maximálním počtem pěti cvičících a trvalo 30 minut.
Ergonomická edukace (škola zad) byla u každého klienta indikována 3x za celý
pobyt. Délka každého setkání byla 30 minut. Při této edukaci byl každý klient dotázán
na ergonomické podmínky v domácím prostředí, v zaměstnání, ale i v dalších sférách
života a podle jeho individuálních potřeb probíhala edukace a praktický nácvik
jednotlivých dovedností dle principů školy zad. Jednalo se především o nácvik
manipulace s břemeny, nácvik běžných denních činností, úpravu pracovního místa,
nácvik správného držení těla. Ergonomická edukace byla individuální, vzhledem ke
specifickým potřebám každého klienta se jí tedy účastnil každý klient samostatně.

3. Případové studie
3.1 Případová studie číslo 1
Žena, narozena 1962
Osobní anamnéza:
Dlouholeté bolesti bederní páteře, které vystřelují do obou dolních končetin po zadní
straně stehna. Obtíže datuje přibližně od prvního porodu v roce 1990. Prošla
diagnostikou neurologa se závěrem chronický vertebrogenní algický syndrom dolní
části zad. RTG vyšetření prokázalo mírné zúžení foramin a jiné degenerativní změny
související s věkem. Poškození intervertebrálního disku nebylo prokázáno. Jiné
onemocnění neudává. V minulosti prodělala operaci apendixu a varixů na pravé dolní
končetině. Léky užívá pravidelně, dlouhodobě. Jedná se o analgetika a antidepresiva.
Sledována pro depresivní syndrom na psychiatrické ambulanci.
Rodinná anamnéza:
Otec hypertonik, matka zdráva, sestra se léčí s bolestmi krční páteře již několik let,
v současné době je po operaci (dekomprese a mikrodiscectomie).
Pracovní anamnéza:
Prodavačka potravin, toho času v pracovní neschopnosti (5 měsíců). V zaměstnání musí
zvedat těžší břemena a dále s nimi manipulovat. Často je nucena pracovat ve vynucené
poloze, kterou jak sama říká, nelze měnit.
Sociální anamnéza:
Klientka bydlí v Praze ve třetím patře činžovního domu bez výtahu. Je vdaná a má dvě
dospívající děti.
Sportovní anamnéza:
Klientka nevykonává aktivně žádnou sportovní ani pohybovou činnost. V dětství hrála
volejbal a házenou. Nyní se pro značné bolesti sportu a pohybu vyhýbá.

Rehabilitační anamnéza:
Klientka absolvovala několikrát rehabilitační intervenci v místě bydliště. Dle mého
dotazování však šlo vždy pouze o pasivní rehabilitaci ve smyslu aplikace elektroléčby a
vodoléčby. Nikdy neabsolvovala rehabilitaci spojenou s pohybovou terapií.
Vyšetření aspekcí:
Chabé držení těla s prohloubenou bederní lordózou až hyperlordózou, kompenzovanou
zvětšenou hrudní kyfózou a předsunutým držením hlavy a protrakcí ramenních kloubů.
Při pohledu zezadu jsou patrné asymetrické lopatky, kdy pravá je výše a dále oslabení
dolních fixátorů lopatek se scapula alata oboustranně. Dále je zde patrné zvýšené napětí
svalstva paravertebrálního v oblasti ThL (torakolumbálního) přechodu a L (lumbální)
oblasti. Při pohledu zboku jsou nápadná zvýšená zakřivení páteře a prominace břišní
stěny s ochablým břišním svalstvem. Dolní končetiny jsou symetrické, na obou
ploskách je příčné i podélné plochonoží. Stoj je stabilní. Chůze po patách i špičkách
v normě.
Vyšetření dynamiky páteře:
Pohyblivost páteře je omezena zejména v oblasti krční páteře a dále zejména v oblasti
beder. V lumbální části se obratle téměř nerozvíjejí a anteflexe (předklon) se děje pouze
v oblasti kyčelních kloubů. Při záklonu končí odvíjení páteře v oblasti thorakolubálního
přechodu. Lateroflexe (úklon) je více omezen vpravo. Rotace jsou minimální
oboustranně.
Vyšetření palpací:
Při palpaci zjišťuji hypertonus paravertebrálních svalů v lumbální oblasti - více vlevo a
v oblasti ThL přechodu. Zvýšené napětí je patrné též u prsních svalů a horní porce m.
trapezius oboustranně. Palpační citlivost je dále zjevná i u adduktorů kyčelního kloubu
vpravo a hamstringů (flexorů kolenních kloubů) oboustranně. Bolestivé body jsou i v
plantě.

Tabulka č. 3: Počáteční hodnocení bolesti
Datum:
2.6.2009

HODNOCENÍ BOLESTI

Intenzita bolesti ( 0-10 bodů)

7 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

Charakter bolesti

vystřelující

Úlevová poloha – ano X ne

ne

Tabulka č. 4: Počáteční hodnocení zkrácených svalů
Datum: 2. 6. 2009

HODNOCENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Lokalizace:

Pravá strana

Levá strana

M. triceps surae
Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum
Paravertebrální svaly

0

2

1

1

2

2

0

1

2

1

2

2

Pektorální svaly
M. trapezius - horní
část
M. levator scapulae
M.
sternocleidomastoideus

1

1

2

2

1

1

1

1

Tabulka č. 5: Počáteční hodnocení oslabených svalů
Datum:
2.6.2009

SVALOVÝ TEST

Lokalizace:
Addukce lopatek
(Střední část m.trapezius,
m.rhomboideus major et
minor)
Flexe trupu (m. rectus
abdominis, m. obliqus
abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus

Pravá strana

Levá strana

3-

3-

3-

3-

3

3

3

3

5

4

maximus)

Abdukce kyčelního
kloubu (m. gluteus
medius)

Extenze kolenního
kloubu (m. quadriceps
femoris)

Tabulka č. 6: Počáteční hodnocení tělesné hmotnosti
Výška

169 cm

Váha

78 kg

BMI

27,31 (nadváha)

Předpis lázeňské léčby:
Léčebná tělesná výchova individuální 3x týdně, skupinové cvičení 3x týdně,
cvičení v bazénu 2x týdně, rotoped 3x týdně 20 minut, techniky měkkých
tkání 3x týdně, přísadová koupel 2x týdně, vířivá koupel 3x týdně, teplé
obklady na LS (lumbosakrální) oblast 3x týdně, Interference na LS oblast 15
min.3x týdně, edukace - škola zad 3x za pobyt. Terénní kůra 3-5 km denně.

Průběh terapie:
Klientka přichází k lázeňské léčbě pro vleklé bolesti v oblasti bederní páteře, které ji
znemožňují vykonávat svoje zaměstnání a je nyní již opakovaně v dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Bolesti popisuje jako kontinuální, stupňující se po zátěži.
S klientkou jsem začala pracovat hned druhý den jejího pobytu v lázeňské léčebně.
V den příjezdu absolvovala vyšetření lékařem a ten navrhl jednotlivé procedury, které
by měla klientka absolvovat.
Druhý den pobytu jsem klientku vyšetřila. Provedla jsem kineziologický rozbor
zahrnující odběr anamnestických dat, vyšetření aspekcí, palpací, provedla jsem
vyšetření zkrácených svalů, svalový test, hodnocení bolesti a dále jsem provedla
hodnocení tělesné hmotnosti s výpočtem BMI.
Na základě údajů ze vstupních vyšetření jsem sestavila individuální cvičební program
pro tuto klientku, zaměřený na úpravu svalové dysbalance a zlepšení držení těla. Hned
první den terapie jsem také provedla základní instruktáž školy zad. Zaměřila jsem se
hlavně na správné držení těla v sedu, stoji a na správné vstávání z lůžka. Klientka mi na
dotaz, zda již někdy absolvovala ergonomickou edukaci, odpověděla, že nikoliv.
Klientka dostala plán léčby a první den se mnou ještě absolvovala ošetření měkkých
tkání, kde jsem ošetřovala zjištěné patologie a reflexní změny, vyplývající ze vstupního
vyšetření. Použila jsem techniky postizometrické relaxace, Küblerovu řasu k ošetření
kůže a podkoží, uvolnění zádových fascií a také mobilizační techniky.
Klientka pod mým vedením absolvovala veškeré pohybové procedury, techniky
měkkých tkání a školu zad. Měla jsem tedy možnost klientku sledovat každý den při
vícero procedurách. Ostatní procedury (termoterapii, vodoléčbu, elektroléčbu)
aplikovaly zdravotní sestry nebo lázeňské.
Klientka se od prvního dne pobytu v lázeňské léčebně cítila dobře, uvolněně. Všechny
procedury snášela bez větších obtíží. Přibližně po týdnu pobytu si však začala stěžovat
na nastupující únavu, která však zřejmě souvisela s tím, že klientka nebyla zvyklá na

pohyb, kterým nyní měla vyplněný téměř celý den. Po třech dnech však tato výrazná
únava odezněla a klientka se opět cítila dobře.
Bolest se na počátku terapie zmírnila, ale v období velké únavy zase mírně vzrostla.
V průběhu terapie však došlo k jejímu snížení na minimum. Nejprve došlo k odstranění
vystřelování bolesti do dolních končetin a bolest se držela pouze v oblasti beder. Po 14
dnech pobytu se začala snižovat bolest i v lumbální oblasti. Navíc klientka nalezla
úlevovou polohu vleže na boku s flektovanými dolními končetinami, která jí od bolesti
pomáhala. Klientka tento stav hodnotila velmi pozitivně, jelikož jí bolesti za poslední
rok znemožňovaly jakékoliv aktivity.
Při individuálním cvičení jsem se zaměřila na úpravu svalové dysbalance a na nácvik
správného držení těla a stereotypu chůze. Cvičení jsem zahájila nácvikem správného
dýchání. Klientku jsem nejdříve naučila bráničnímu lokalizovanému dýchání, které jí
činilo velké potíže. Poté již zkoušela celou dechovou vlnu. Po nácviku správného
dýchání, jsem zařadila cviky na protažení svalů zkrácených a dále jsem klientku učila
správně posilovat oslabené svaly. Na zlepšení posturální stability jsem použila metodiku
senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. Při cvičení jsem používala různé
cvičení pomůcky (overball, fyzioball, theraband, labilní plochy – úseče, čočky).
Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8. Postupně jsem zvyšovala počet opakování
jednotlivých cviků. Klientku jsem zainstruovala o nácviku správného držení těla a
vyžadovala jsem, aby ho trénovala i v průběhu dne mimo určenou terapii. Po týdnu již
byla klientka schopna zaujmout správnou polohu a postoj bez nutnosti mé korekce.
Skupinové cvičení absolvovala klientka s ostatními sledovanými klienty. Toto cvičení
bylo opět zaměřeno na korekci držení těla, na zlepšení pohyblivosti celé páteře, na
posilování oslabených svalů a protahování svalů zkrácených. Dále bylo zaměřeno na
nácvik posturální stability a celkové zvýšení fyzické kondice. Klientka toto cvičení
zvládala velmi dobře. V období zvýšené únavy jsem pozorovala pozitivní vliv cvičení
ve skupině na její psychiku. Sama se vyjádřila, že jí motivuje přítomnost ostatních
cvičenců a možnost srovnání. Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8.
Skupinové cvičení v bazénu klientka absolvovala bez obtíží. Pohyb ve vodě jí vyloženě
vyhovoval, ve vodním prostředí se mohla od počátku pohybovat naprosto bez bolesti.

Školu zad absolvovala klientka 3x za pobyt. Edukaci jsem rozdělila na tři oddíly.
Zaměřila jsem se na korekci držení těla v různých polohách, na úpravu pracovního
prostředí v domácnosti, ale i případně v budoucím zaměstnání. V rámci školy zad jsem
se snažila přebudovat nebo alespoň narušit vadné pohybové stereotypy, které měla
klientka zažité, tak, aby si při běžných denních činnostech co možná nejméně škodila.
Zvláštní pozornost jsem u klientky věnovala zvedání břemen a manipulaci s břemeny,
vzhledem k povaze jejího zaměstnání (prodavačka).
Hodnocení efektu lázeňské terapie:
Hodnocení terapie zahajuji nejprve subjektivním hodnocením klientky, která se cítila
v závěru terapie v lázeňské léčebně velmi dobře. Bolest již udávala minimální a to
pouze po delší zátěži. Pozitivně hodnotila i navýšení fyzické kondice a celkové
navození psychické pohody.
Objektivně došlo u klientky ke zlepšení držení postury, zlepšení stereotypu chůze.
Pozitivně byla ovlivněna i svalová dysbalance. Došlo k uvolnění svalů se zvýšeným
napětím a protažení svalů zkrácených, i když ne všechny se podařilo ovlivnit, tak aby
vykazovaly normální hodnoty. Při vyšetření svalovým testem jsem zjistila navýšení
svalové síly všech dříve oslabených svalů. Při posuzování tělesné hmotnosti jsem
zjistila, že klientka v průběhu terapie snížila svou hmotnost o 2 kilogramy a zlepšil se
tak i její index BMI, který poukazoval na nadváhu. Výsledky výstupního testování
(svalový test, hodnocení zkrácených svalů, hodnocení bolesti a index BMI) jsou
uvedeny v kapitole č. 4.
Při ukončení terapie byla klientka schopna bezchybně a samostatně provádět cvičení dle
instruktáže. Ověřila jsem si i její schopnost aplikovat zásady školy zad do běžného
života. Poučila jsem klientku o nutnosti dalšího samostatného cvičení nebo pokračování
v cvičení na rehabilitaci, či v rámci zdravotní tělesné výchovy v místě bydliště.
Z dalších pohybových aktivit jsem klientce doporučila plavání, nordic walking,
kalanetiku, pilates.
Lázeňskou léčbu u této klientky hodnotím velmi pozitivně.

Hodnocení dlouhodobého vlivu terapie:
Další setkání s klientkou proběhlo podle plánu po 6-ti měsících od ukončení lázeňské
léčby. Při tomto setkání jsem provedla opět testování v podobě svalového testu,
hodnocení zkrácených svalů. Zajímala jsem se také o vnímání bolesti a znovu jsem
podle aktuálních údajů vyhodnotila BMI. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách
v kapitole 4.
Klientka v průběhu posledních šesti měsíců nastoupila do zaměstnání. Pracuje jako
vrátná a převážnou většinu pracovní doby tráví v sedu.
Subjektivně hodnotí klientka přínos lázeňské léčby stále pozitivně, přestože asi po dvou
měsících po ukončení léčby došlo k růstu intenzity bolesti v lumbální oblasti a občas se
vyskytly i iritace do dolních končetin. Tento stav však trval asi týden a postupně bolest
opět odezněla.
Na přímý dotaz jestli ve cvičení pokračuje, odpověděla, že ano. V místě bydliště našla
pravidelné zdravotní cvičení, které vede zkušená cvičitelka. Na toto cvičení dochází 2x
týdně a krom toho každé ráno cvičí 15 minutovou sestavu cviků, která se skládá z cviků,
naučených během pobytu v lázních. Dále chodí ještě 2 krát týdně do bazénu, kde cvičí a
plave.
Při objektivním hodnocení jsem shledala, že došlo opět ke zlepšení svalové síly
oslabených svalů, zlepšení v oblasti zkrácených svalů. Bolest v den měření neudávala
žádnou. Při hodnocení tělesné hmotnosti jsem opět zaznamenala posun směrem dolů a
zlepšení BMI.
Dlouhodobý vliv terapie u této klientky hodnotím pozitivně.

3.2 Případová studie číslo 2
Muž, narozen 1952
Osobní anamnéza:
Klient udává bolesti bederní páteře a SI (sakroiliakálních) kloubů s vyzařování bolesti
do třísel. Tyto bolesti pociťuje od doby, kdy se v zaměstnání snažil zvednout břemeno
s držením těla ve flexi spojené s rotací doprava. Tento stav trvá již 11 měsíců. Úlevovou
polohu udává vleže na boku s flektovanými koleny. Bolesti ho sužují zejména
v zaměstnání, kde téměř celých dvanáct hodin sedí za volantem. Chůze na delší
vzdálenost mu nečiní potíže, problémy se objevují zejména při setrvání v jedné poloze.
V minulosti se u něj již vyskytly bolesti bederní, ale i krční páteře, které však po nějaké
době sami odezněly. Z úrazů udává pouze frakturu pravého hlezna při úrazu na kole.
Rodinná anamnéza:
Otec zemřel na infarkt myokardu v 62 letech, matka zemřela v 50 letech na karcinom
žaludku. Bratr zdráv.
Pracovní anamnéza:
Pracuje celý život jako řidič autobusu hromadné dopravy v Praze. Posledních 11 měsíců
byl v pracovní neschopnosti již třikrát, právě v souvislosti s bolestmi zad.
Sociální anamnéza:
Žije s přítelkyní v nájemním bytě, ve 4. patře bez výtahu v Praze. Je rozvedený a má
dospělého syna.
Rehabilitační anamnéza:
Klient před lety absolvoval rehabilitační léčbu po fraktuře pravého hlezna. Za
posledních 11 měsíců byl na rehabilitaci dvakrát s bolestmi zad. Absolvoval techniky
měkkých tkání a skupinové cvičení pro vertebropaty, které mu však bolesti ještě
zhoršilo a proto předepsanou sérii rehabilitace nevyčerpal v plném rozsahu.

Ergonomickou edukaci nebo školu zad zatím neabsolvoval. Kompenzační pomůcky
nepoužívá.
Sportovní anamnéza:
Klient je sportovně založený. Když je zdráv hraje rekreačně fotbal, jezdí pravidelně na
kole, v zimě hraje hokej, občas zajde do fitness centra, kde posiluje s činkami.
Vstupní vyšetření:
Hlavním důvodem lázeňské léčby je z pohledu klienta skutečnost, že mu bolesti
znemožňují vykonávat bez obtíží své zaměstnání. Bolesti pociťuje zejména v sedu a při
dlouhodobém statickém stoji. Při pohybu a chůzi se zmírňují.
Vyšetření aspekcí:
Klient má atletickou postavu s vadným držením těla ve smyslu zvětšené hrudní kyfózy a
s předsunutým držením hlavy a protrakcí ramen. Bederní lordóza je oploštělá. Pánev je
šikmá a rotovaná doprava. V hrudním úseku páteře je patrná mírná skolióza.
Asymetrické držení ramen – pravé rameno výš. Zvýšené napětí paravertebrálních svalů
v oblasti přechodu dolní hrudní páteře a bederní páteře, výrazný hypertonus horní části
trapézového svalu s elevací obou ramen. Držení dolních končetin v mírné flexi
v kolenních kloubech svědčí o zkrácení ischiokrurálních svalů. Na plosce nohy je patrné
podélné plochonoží. Stoj je stabilní. Stoj a chůze po patách a špičkách v normě.
Vyšetření dynamiky páteře:
Omezení rozsahu pohybu krční páteře do rotace a lateroflexe vlevo, omezení rozsahu
hrudní páteře do extenze a rotací. Bederní páteř se nerozvíjí při předklonu, omezen
úklon vpravo, který je navíc spojen s bolestivostí. Při návratu z předklonu je patrný
bolestivý oblouk a nutnost dorovnat se pomocí horních končetin opřených o stehna.
Vyšetření palpací:
Přítomny jsou bolestivé body v průběhu paravertebrálních svalů v oblasti ThL
přechodu. Hypertonus s trigger pointy je patrný u horní porce m. trapezius. Zvýšené

napětí vykazují i pektorální svalů oboustranně a hamstringy (flexory kol. kloubu).
Zvýšené napětí m. triceps surae a plantární aponeurózy vpravo + trigger point v plantě.

Tabulka č. 7: Počáteční hodnocení bolesti
Datum:
2.6.2009

HODNOCENÍ BOLESTI

Intenzita bolesti ( 0-10 bodů)

8 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

Charakter bolesti

pálivá

Úlevová poloha – ano X ne

ano

Tabulka č. 8: Počáteční hodnocení zkrácených svalů
Datum: 2. 6. 2009

HODNOCENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Lokalizace:

Pravá strana

Levá strana

M. triceps surae
Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum
Paravertebrální svaly

2

1

0

1

2

2

1

1

1

2

1

2

Pektorální svaly
M. trapezius - horní
část
M. levator scapulae
M.
sternocleidomastoideus

1

1

2

2

1

2

1

1

Tabulka č. 9: Počáteční hodnocení oslabených svalů
Datum:
2.6.2009

SVALOVÝ TEST

Lokalizace:
Addukce lopatek
(Střední část m.trapezius,
m.rhomboideus major et
minor)
Flexe trupu (m. rectus
abdominis, m. obliqus
abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus

Pravá strana

Levá strana

4

4

4-

4-

4

3

3

4

5

5

maximus)

Abdukce kyčelního
kloubu (m. gluteus
medius)

Extenze kolenního
kloubu (m. quadriceps
femoris)

Tabulka č. 10: Počáteční hodnocení tělesné hmotnosti
Výška

182 cm

Váha

81 kg

BMI

24,45 (optimální váha)

Předpis lázeňské léčby:
Individuální cvičení 3x týdně, skupinové cvičení 2x týdně, cvičení v bazénu 3x týdně,
chůze na pásu rychlostí 4km/h 30 min. denně, techniky měkkých tkání 3x týdně,
podvodní masáž 2x týdně, přísadová koupel 3x týdně, celková vířivá koupel 3x týdně,
interference na LS oblast denně 15 min., teplé obklady na bedra 3x týdně, škola zad 3x
za pobyt, terénní kůra 3 - 5 km denně.

Průběh terapie:
Klient v den nástupu do lázeňské léčebny absolvoval vyšetření lékařem a na základě
tohoto vyšetření mu lékař předepsal léčbu.
První setkání s klientem bylo druhý den pobytu. V rámci tohoto setkání jsem provedla
odebrání anamnestických dat a dále kineziologický rozbor skládající se z vyšetření
aspekcí, palpací, provedla jsem vyšetření zkrácených svalů, svalový test. Vyhodnotila
jsem ve spolupráci s klientem bolest a na základě aktuální váhy a výšky jsem provedla
výpočet BMI.
Terapii jsem zahájila teoretickým základem a praktickým nácvikem prvků ze školy zad.
Poté jsem na základě vyšetření provedla techniky měkkých tkání, kde jsem se zaměřila
na reflexní změny a bolestivé body v oblasti paravertebrálních svalů a trigger pointy
v oblasti trapézových svalů. Postizometrickou relaxaci jsem aplikovala na svaly šíjové a
dále na hamstringy a m. soleus.
Po ošetření měkkých tkání jsem klienta naučila správnému stereotypu dýchání, což mu
nečinilo větší obtíže. Poté jsem zařadila cviky na protažení zkrácených svalů – zejména
hamstringů a paravertebrálních svalů a trapézového svalu. Při posilování jsem se
zaměřila na svaly abdominální, na abduktory kyčelního kloubu a gluteální svaly. Na
aktivaci hlubokých stabilizátorů páteře jsem použila metodu senzomotorické stimulace
dle Jandy a Vávrové. Při cvičení jsem využila i fyzioball, úseče a jiné labilní plochy.
Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8.
Skupinové cvičení zaměřené na úpravu svalové dysbalance a zlepšení dynamiky páteře
absolvoval klient bez větších obtíží. Zpočátku však udával akcentaci bolesti po tomto
cvičení. Během prvního týdne, ale toto zhoršení odeznělo. Ve skupině cvičících vynikal
svou fyzickou kondicí i zjevným pohybovým talentem.
Zcela bez bolesti se klient pohyboval ve vodním prostředí. Cvičení ve vodě mu
ulevovalo zejména v prvním týdnu od bolesti, cítil se však po něm výrazně unavený
s nutností následného odpočinku. Ve druhém týdnu terapie si k předepsanému
pohybovému programu přidal ještě pravidelné, večerní plavání v bazénu.

Školu zad absolvoval klient dle předpisu lékaře 3x za pobyt a krom všech základních
témat školy zad jsem se zaměřila především na správný sed a výběr kompenzačních
pomůcek pro korekci držení těla v sedu. Protože je klient řidičem z povolání, je do
budoucna nutné, aby ho poloha v sedu zatěžovala co nejméně. Doporučila jsem mu
bederní opěrku vybavenou suchým zipem k uchycení na opěradlo, která je přenosná a
výškově nastavitelná a dále jsem mu doporučila sedací klín, který bude korigovat
postavení pánve vsedě.
Hodnocení efektu lázeňské léčby:
Klient po celou dobu léčby projevoval aktivní přístup a velmi dobře spolupracoval. Za
dobu pobytu se naučil základům školy zad, které je schopen aplikovat v běžném životě.
Během individuálního cvičení se naučil korigovat držení těla vsedě, ve stoji, zlepšil si
stereotyp chůze. Zlepšila se u něj dynamika celé páteře, zejména potom flexe a
lateroflexe bederní páteře a rotace krční páteře. Došlo k navýšení svalové síly
gluteálních, abdominálních svalů a abduktorů kyčelního kloubu. Ke zlepšení došlo i
v oblasti svalů zkrácených zejména potom u hamstringů a paravertebrálních svalů. Při
hodnocení bolesti jsem zjistila, že došlo ke snížení intenzity a změnil se i charakter
z pálivé na tupou, která je pro klienta výrazně snesitelnější. Hodnoty výstupních měření
jsou uvedeny v tabulkách v kapitole č. 4.
Shodně s klientem hodnotím lázeňskou léčbu jako přínosnou.
Hodnocení dlouhodobého vlivu lázeňské léčby:
Při opakovaném měření a testování po šesti měsících jsem zjistila, že klient již ukončil
pracovní neschopnost a již čtyři měsíce bez větších obtíží funguje v zaměstnání.
Zakoupil si doporučené pomůcky a dlouhodobý sed zvládá bez větších obtíží. Dle
vlastních slov pokračuje v nastavené terapii a pořídil si i úseče na balanční cvičení.
V rámci udržování tělesné kondice začal běhat a plavat. Bolesti má minimální a po
protažení paravertebrálních svalů dochází k jejich ústupu. Výsledky měření a testování,
naznačují zlepšující se tendenci, jsou uvedeny v kapitole 4.
I z dlouhodobého hlediska hodnotím terapii jako úspěšnou.

3.3 Případová studie číslo 3
Muž, narozen 1957
Osobní anamnéza:
Klient udává, že již od svých 18 let trpí bolestmi v oblasti bederní páteře. V posledních
5 letech se ale intenzita bolestí stupňuje a klient je omezen v běžných denních
aktivitách. Bolesti lokalizuje přímo do oblasti bederní páteře s občasnou iradiací bolesti
směrem kraniálním, pod levou lopatku. Úlevovou polohu nemá. Bolesti se zhoršují při
pohybu a při zátěži. Úrazy neudává. V roce 2008 se podrobil operaci pravého kolenního
kloubu s implantací totální endoprotézy. V mládí operace apendixu. Léčí se
s hypertenzí. Je diabetik na dietě. V roce 2007 prodělal infarkt myokardu.
Rodinná anamnéza:
Otec zemřel v 71 letech na infarkt myokardu. Matka hypertonička a diabetička.
Sourozenci (bratr a sestra) hypertonici, jinak bez závažnějších onemocnění.
Sociální anamnéza:
Ženatý, žije s manželkou v rodinném domě za Prahou. Má dvě dospělé děti.
Pracovní anamnéza:
Programátor a IT specialista. Sedavé zaměstnání. Ergonomickou úpravu pracoviště
nemá. Vlastní polohovací židli.
Rehabilitační anamnéza:
V minulosti absolvoval rehabilitaci v místě bydliště po operaci kolenního kloubu. V této
době dostával též elektroléčbu na oblast bederní páteře, jelikož při chůzi o berlích se
jeho chronické obtíže ještě více vystupňovaly. Cvičení zaměřené na oblast bederní
páteře absolvoval naposledy asi ve dvaceti letech.
Sportovní anamnéza:
Klient nesportuje, ani v mládí se žádnému sportu nevěnoval. Pohybové aktivity
nevyhledává zejména z důvodu malého množství volného času a taktéž z důvodu

zhoršování bolestí při pohybu. Občas nárazově s rodinnou absolvoval turistický výšlap
v rámci letní dovolené.

Vstupní vyšetření:
Klient je obézní. Při chůzi, ale i delším mluvení se zadýchává. Aktuálně lokalizuje
bolesti do bederní části páteře a pravého SI kloubu. Důvodem k lázeňské léčbě jsou u
něj přetrvávající bolesti bederní páteře a snaha o zlepšení celkové fyzické kondice a
psychické uvolnění.
Vyšetření aspekcí:
Obezita s celkově chabým držením těla. Výrazně prohloubená bederní lordóza –
hyperlordóza s prominací břišní stěny a oslabením abdominálních svalů. Vyhlazená
hrudní kyfóza. Předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. Asymetrie klíčních kostí –
pravá výše. Zvýšený tonus a tah m. sternocleidomastoideus vpravo. Asymetrické
postavení lopatek – levá výše. Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti
lumbosakrální. Hypotonie m. gluteus maximus. Podélné i příčné plochonoží. Stoj i
chůze jsou stabilní. Chůze s mírným napadáním na pravou dolní končetinu. Jizva po
operaci kolenního kloubu vpravo je zhojená.

Vyšetření dynamiky páteře:
Výrazné omezení aktivní hybnosti krční páteře všemi směry s bolestivostí v maximu
rotace oboustranně a výrazným tahem v oblasti paravertebrálních svalů při anteflexi.
Rozsah pohybu v hrudní části páteře je omezen mírně pouze do extenze (záklonu).
Dynamika bederní páteře je omezena výrazně všemi směry a navíc je spojena
s bolestivostí v průběhu pohybu do flexe a extenze.

Vyšetření palpací:
Palpační citlivost u paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře vpravo,
v suboccipitální oblasti. Hypertonus je přítomen v trapézovém svalu (horní části)

oboustranně, v prsních svalech, v m. psoas vpravo, hamstringách oboustranně, v oblasti
Achilovy šlachy vpravo. Bolestivé body v plantě oboustranně.

Tabulka č. 11: Počáteční hodnocení bolesti
Datum:
2.6.2009

HODNOCENÍ BOLESTI

Intenzita bolesti ( 0-10 bodů)

7 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

Charakter bolesti

řezavá

Úlevová poloha – ano X ne

ne

Tabulka č. 12: Počáteční hodnocení zkrácených svalů
Datum: 2. 6. 2009
HODNOCENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Lokalizace:
Pravá strana
Levá strana
1

0

1

0

2

2

1

1

1

1

Paravertebrální svaly

2

1

Pektorální svaly

1

1

M. trapezius - horní část

2

2

M. levator scapulae

0

1

M.
sternocleidomastoideus

2

1

M. triceps surae
Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Tabulka č. 13: Počáteční hodnocení oslabených svalů
Datum:2.6.2009

SVALOVÝ TEST

Lokalizace:

Pravá strana

Levá strana

Addukce lopatek (Střední část
m.trapezius, m.rhomboideus
major et minor)

3-

3

3-

3-

Extenze kyčelního kloubu
(m. gluteus maximus)

3

3

Abdukce kyčelního kloubu
(m. gluteus medius)

3-

3

Extenze kolenního kloubu
(m. quadriceps femoris)

4

4

Flexe trupu (m. rectus
abdominis, m. obliqus
abdominis)

Tabulka č. 14: Počáteční hodnocení tělesné hmotnosti
Výška

178 cm

Váha

99 kg

BMI

31,25 (obezita I. stupně)

Předpis lázeňské léčby:
Individuální cvičení 3x týdně, skupinové cvičení 2x týdně, skupinové cvičení v bazénu
3x týdně, techniky měkkých tkání 3x týdně, rotoped 3x týdně 10 – 20 minut, vířivá
koupel celková 3x týdně, perličková koupel 3x týdně, magnetoterapie na L oblast 3x
týdně, diadynamik na ThL přechod 2x týdně, podvodní masáž 2x týdně, inhalace
denně, škola zad 3x za pobyt, terénní kůra 1- 5 km denně.

Průběh terapie:
První den pobytu absolvoval klient vyšetření lékařem, který doporučil výše zmíněné
procedury.
S klientem jsem se setkala druhý den jeho lázeňského pobytu. Vysvětlila jsem mu
průběh terapie pohybem, seznámila jsem ho s vyšetřením pohybového aparátu, které
provedu a zdůraznila jsem nutnost jeho aktivní účasti a spolupráce v průběhu terapie.
První den jsem tedy odebrala anamnézu a provedla kineziologický rozbor. Na základě
zjištěných výsledků jsem poté postupovala při individuálním cvičení a při ošetření
měkkých tkání.
V průběhu prvního dne terapie jsem klienta poučila o základních pravidlech školy zad,
dále jsem zahájila nácvik správného dechového stereotypu a ošetřila měkké tkáně
v hrudní oblasti a thorakolumbálního přechodu. Provedla jsem mobilizaci SI
(sakroilliakálního) kloubu a následně naučila klienta automobilizační cvičení zaměřené
na sakroiliakální klouby – tzv. žabáka – (dle Mojžíšové).
Klient pod mým vedením absolvoval všechny druhy pohybové terapie, ošetření
měkkých tkání, ergonomickou edukaci – školu zad. Od počátku komplikovala
pohybovou léčbu klientova dušnost, která se manifestovala při jakékoliv i sebemenší
zátěži. Proto se hlavně zpočátku muselo cvičení přizpůsobovat tomuto stavu.
Vynechávala jsem izometrické cvičení. Snažila jsem se klienta neustále upozorňovat na
nutnost pravidelného dýchání při pohybu, protože měl tendence dech zadržovat. Jeho
stereotyp dýchání byl vadný. Převažoval horní typ dýchání. Po korekci a nácviku
bráničního dechu se stav začal postupně lepšit a dýchání se stalo prohloubenější a
ekonomičtější. Klient pak na konci pobytu zvládl s ostatními cvičenci ve skupině
odcvičit celou cvičební jednotku, aniž by si udělal přestávku na vydýchání.
Individuální cvičení klient zvládal od počátku bez obtíží, protože se přizpůsobovalo
jeho individuálnímu stavu a zohledňovalo jeho dušnost. Bylo zaměřené na úpravu
svalové dysbalance, na zlepšení dechového stereotypu, na korekci držení těla a nácvik
správného stereotypu chůze s omezením napadání na pravou dolní končetinu (PDK).
Zařadila jsem cviky na zlepšení dynamiky celé páteře a na zlepšení posturální stability.

Příklady použitých cviků jsou uvedeny v kapitole 8. Klient však od počátku zaujímal ke
cvičení lehce negativní postoj. Neustále zdůrazňoval, že pohyb mu bolest provokuje a
proto nevidí důvod, proč by měl vlastně cvičit.
Při ošetření měkkých tkání jsem se zaměřila na reflexní změny a hypertonické svaly,
zjištěné ve vstupním vyšetření. Používala jsem techniku postizometrické relaxace a
naučila jsem pacienta i autoterapii. Mobilizovala jsem SI kloub, protože zejména
v prvním týdnu terapie se blokáda SI kloubu měla tendenci vracet.
Na skupinové cvičení klient z počátku nereagoval příliš dobře. Limitující pro něj byla
obezita spojená s námahovou dušností. Klient dokonce 2x za pobyt na skupinové
cvičení nepřišel, proto s ním musel ošetřující lékař udělat pohovor, kde mu opět
zdůraznil nutnost aktivní spolupráce. Od té doby již žádnou absenci neměl. Obtíže,
které ho provázely první dva týdny pobytu, se poslední týden podařilo překonat a klient
byl schopen cvičit s ostatními bez větších obtíží, což jistě přispělo k jeho další motivaci.
Skupinové cvičení v bazénu zvládal poměrně dobře. Už od druhého týdne pobytu byl
schopen cvičit v tempu s ostatními. Cvičení ve vodním prostředí si chválil zejména
z důvodu snížení bolestivosti při pohybu v odlehčení. Příklady použitých cviků jsou
uvedeny v kapitole 8.
V rámci školy zad jsem se u tohoto klienta zaměřila zejména na úpravu jeho pracovního
prostředí. Tráví dlouhou dobu ve strnulé poloze u PC a jeho pracoviště nebylo po
ergonomické stránce zrovna vyhovující. Dohodli jsme se, že si po návratu z lázní
pracovní místo přestaví tak, aby co nejvíc respektovalo zásady správného sezení a práce
vsedě. Krom tohoto tématu jsem se věnovala korekci držení těla v sedu, stoji,
manipulaci s břemeny, ale i nácviku správných pohybových stereotypů v rámci běžných
denních činností. Doporučila jsem klientovi rehabilitační pomůcky (sedací klín, bederní
opěrka, overball) a odkázala ho na prodejnu zdravotních potřeb.
Vývoj bolesti byl u tohoto klienta proměnlivý. Klient nastupoval s poměrně velkou
bolestivostí, kterou udával téměř do poloviny pobytu jako neměnnou. V průběhu
druhého týdně pobytu došlo k výraznému zlepšení a ústupu bolesti, ale na konci
druhého týdne se po vycházce v terénu bolest opět zvýšila. Toto zhoršení však trvalo jen

jeden den a poté se stav zase stabilizoval na mírnou bolest v oblasti ThL přechodu.
Bolest v oblasti SI kloubu zcela ustoupila. Od bolesti mu ulevovala poloha vleže na
boku. Charakter bolesti se změnil z řezavé na tupou.
Hodnocení efektu lázeňské léčby:
Subjektivní hodnocení pacienta i přes počáteční neochotu a určitou anarchii, kterou
projevoval vůči pohybové léčbě, bylo kladné. Pozitivně hodnotil snížení bolesti a
zlepšení celkové fyzické kondice se zmírněním dušnosti při zátěži.
Objektivně došlo ke zlepšení dynamiky celé páteře. Při hodnocení zkrácených svalů
došlo též ke zlepšení. Byla navýšena svalová síla oslabených svalů přibližně o 1 stupeň
v globálu. Výsledky měření a testování jsou uvedeny v kapitole 4. Jak jsem již zmínila,
došlo v průběhu terapie k postupnému snížení intenzity bolesti a celkovému zlepšení
fyzické kondice. Zlepšilo se celkové držení těla a mírně se zlepšil i stereotyp chůze, kde
je však stále ještě mírně naznačeno napadání na PDK. Klient v průběhu pobytu zlepšil
BMI, protože jeho tělesná hmotnost klesla o 3 kilogramy. Pacient byl poučen o nutnosti
samostatného cvičení i po ukončení pobytu v lázeňské léčebně. Doporučila jsem mu
dále plavání, jízdu na rotopedu, svižnou chůzi. Lázeňskou léčbu hodnotím u tohoto
klienta též pozitivně.
Zhodnocení dlouhodobého vlivu terapie:
Měření a testování s odstupem šesti měsíců prokázala, že klient pokračuje v nastavené
terapii a úspěšně se mu daří s vertebrogenními bolestmi bojovat. Od ukončení léčby
v lázeňské léčebně podle jeho slov nedošlo k výraznému zhoršení obtíží. Naopak udává,
že bolesti má pouze občas a to minimální. Tyto bolesti lokalizuje do oblasti SI kloubů.
K jejich odstranění používá automobilizační cvičení, které se naučil při pobytu
v lázních. Každý den cvičí svou cvičební jednotku, kterou si ještě rozšířil o posilování
svalů horních končetin pomocí lehkých činek. Krom tohoto cvičení chodí ještě 3x týdně
po práci do fitness centra, kde jezdí na rotopedu nebo chodí na pásu. V zaměstnání si
ergonomicky upravil pracovní místo a snaží se každou hodinu alespoň o krátkodobou
změnu polohy, což mu vyhovuje. Pozitivní efekt lázeňské léčby trvá.
Testování a měření po 6-ti měsících jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 4.

3.4 Případová studie číslo 4
Žena, narozena 1969
Osobní anamnéza:
Klientka udává bolesti bederní a hrudní páteře, trvající přibližně tři roky. Postupně se
bolesti zhoršují a posledních půl roku pociťuje vystřelování bolesti do pravé dolní
končetiny po zadní ploše stehna a lýtka. Jako vyvolávající faktor bolestí udává zvedání
svého malého syna, kterého porodila před třemi lety. Souvislost připouští i s poměrně
výrazným navýšením tělesné hmotnosti během druhého těhotenství (30 kg). Úlevovou
polohu má vleže na břiše, s podloženými dolními končetinami v oblasti nártů. Bolesti se
naopak zhoršují při práci v předklonu nebo vsedě. Závažné onemocnění neudává. Krom
císařského řezu neprodělala ani žádný chirurgický zákrok. Užívá analgetika a léky
zlepšující funkci hlubokého žilního systému. Trpí varixy.
Rodinná anamnéza:
Otec zemřel v 52 letech při automobilové nehodě. Matka sledována a léčena
s hypertenzí. Bratr v 45 letech prodělal lehkou cévní mozkovou příhodu.
Sociální anamnéza:
Klientka je vdaná, žije s manželem v panelovém bytě v Rakovníku. Má dvě děti ve věku
3 a 6 let.
Pracovní anamnéza:
Již šestým rokem je na mateřské dovolené (MD). Před MD pracovala jako zdravotní
laborantka v nemocnici, k této práci se již vrátit nehodlá a ráda by po mateřské
dovolené nastoupila práci v administrativě.
Rehabilitační anamnéza:
Prodělala sérii rehabilitací v místě bydliště, včetně pohybové terapie. Po absolvování
této léčby došlo ke zmírnění bolestí, ale tento pozitivní efekt trval přibližně měsíc. Poté
se obtíže vrátily zpět ve stejné intenzitě.

Sportovní anamnéza:
Klientka ve školním věku dělala sportovní gymnastiku. Na střední škole začala se
společenským tancem, který závodně provozovala do svých 28 let. V létě jezdí na kole,
v zimě chodí pravidelně 3x týdně plavat.
Vyšetření aspekcí:
Hyperlordóza bederní, oploštělá hrudní kyfóza a mírný přesun hlavy. Ve stoji je patrné
nerovnoměrné zatížení dolních končetin, kdy klientka více zatěžuje levou dolní
končetinu. Tato skutečnost byla potvrzena při vyšetření stoje na dvou vahách – rozdíl
v zátěži dolních končetin činí 10 kg. Dále je při aspekčním vyšetření patrné asymetrické
postavení lopatek a scapula alata oboustranně. Držení ramen je v lehké elevaci s mírnou
protrakcí. Při pohledu z boku je dále patrné oslabení břišních svalů s prominací břišní
stěny. Při pohledu ze zadu je přítomen hypotonus gluteálních svalů a zvýšené napětí
v oblasti paravertebrálních svalů v ThL přechodu. Na obou dolních končetinách
nalézám příčné plochonoží. Stoj je stabilní. Chůze po patách v normě. Při chůzi po
špičkách obtíže při stoji na levé dolní končetině.
Vyšetření dynamiky páteře:
Při vyšetření dynamiky páteře je patrné poměrně výrazné omezení hybnosti do flexe
v oblasti bederní páteře, která se ve flexi prakticky nerozvíjí. Ostatní pohyby jsou bez
výraznějšího omezení. Pouze při lateroflexi vpravo udává klientka bolesti a tah v levém
boku. Hybnost hrudní páteře je uspokojivá. V oblasti krční páteře je patrno mírné
omezení rotací.
Vyšetření palpací:
Zvýšený tonus v oblasti paravertebrálních svalů ThL přechodu s přítomností
spoušťových bolestivých bodů v jejich průběhu. Palpačně citlivé jsou i hamstringy
v jejich průběhu, ale i při úponu na sedací hrboly. Bolestivá je i oblast levého
sakroiliakálního kloubu. Zvýšený tonus je patrný i v oblasti trapézového svalů v horní
části. Bolestivé body jsou přítomny v pravé plantě.

Tabulka č. 15: Počáteční hodnocení bolesti
Datum:
2.6.2009

HODNOCENÍ BOLESTI

Intenzita bolesti ( 0-10 bodů)

6 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

Charakter bolesti

vystřelující

Úlevová poloha – ano X ne

ano

Tabulka č. 16: Počáteční hodnocení zkrácených svalů
Datum: 2.6.2009

HODNOCENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Lokalizace:

Pravá strana

Levá strana

M. triceps surae
Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum
Paravertebrální svaly

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

2

Pektorální svaly
M. trapezius - horní
část
M. levator scapulae
M.
sternocleidomastoideus

1

1

1

2

0

1

0

1

Tabulka č. 17: Počáteční hodnocení oslabených svalů
Datum:
2.6.2009

SVALOVÝ TEST

Lokalizace:
Addukce lopatek
(Střední část m.trapezius,
m.rhomboideus major et
minor)
Flexe trupu (m. rectus
abdominis, m. obliqus
abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus

Pravá strana

Levá strana

3

3

3

3

3+

4

3+

3+

4

4

maximus)

Abdukce kyčelního
kloubu (m. gluteus
medius)

Extenze kolenního
kloubu (m. quadriceps
femoris)

Tabulka č. 18: Počáteční hodnocení tělesné hmotnosti
Výška

172 cm

Váha

84 kg

BMI

28,39 (nadváha)

Předpis lázeňské léčby:
Individuální cvičení 3x týdně, skupinové cvičení 2x týdně, skupinové cvičení v bazénu
3x týdně, techniky měkkých tkání 3x týdně, podvodní masáž 2x týdně, teplé obklady na
bedra 3x týdně, TENS(transkutánní elektroneurostimulace) na LS oblast 15 min. 3x
týdně, magnetoterapie na L oblast 2x týdně, celková perličková koupel 3x týdně,
celková vířivá koupel 3x týdně, škola zad 3x za pobyt, terénní kůra 2 -5 km denně.

Průběh terapie:
Důvodem lázeňské léčby jsou u této klientky vleklé vertebrogenní bolesti, manifestující
se po zátěži a zvedání břemen. Bolesti jí komplikují péči o malého syna, se kterým je na
mateřské dovolené. V období akutních bolestí nezvládá ani běžnou péči o domácnost.
První den pobytu v lázeňské léčebně absolvovala klientka vstupní lékařské vyšetření a
lékař poté stanovil rozvrh léčby, kterou by klientka měla absolvovat.
Druhý den jsem klientku vyšetřila, odebrala anamnézu, provedla jsem hodnocení
bolesti, svalový test, vyšetření zkrácených svalů a na základě výšky a hmotnosti jsem
provedla výpočet BMI. Zjištěné údaje mi potom posloužily při tvorbě individuální
cvičební jednotky.
Hned na začátku terapie jsem klientku poučila o základech školy zad. Poučení proběhlo
jak teoreticky, tak s praktickým nácvikem běžných denních činností. Poté následovala
pohybová terapie. Při individuálním cvičení jsem se zaměřila na zlepšení dynamiky
páteře. Dále na protažení zkrácených svalů a to zejména paravertebrálních a zádových
(m. quadratus lumborum) a m. trapezius. Při posilování jsem kladla důraz na posílení
svalů abdominálních, gluteálních a dolních fixátorů lopatek. Individuální cvičení bylo
dále zaměřeno na zlepšení držení těla, aktivaci hlubokých stabilizátorů páteře a také na
plochonoží. Vzhledem k blokádě sakroiliakálního kloubu vlevo, jsem zařadila i
automobilizační cvičení na SI klouby dle Mojžíšové.
V rámci ošetření měkkých tkání jsem se zaměřila na uvolnění šíjových svalů, dále svalů
paravertebrálních a hamstringů. Metodu postizometrické relaxace jsem využila na
oblast trapézového svalu a vzpřimovačů páteře v lumbální oblasti.
Klientka tolerovala léčbu bez obtíží. První týden sice došlo k akcentaci bolestí, což ale
mohlo být způsobeno probíhající respirační virozou doprovázenou subfebrílií. Díky této
komplikaci klientka první týden vynechala i skupinové cvičení a cvičení v bazénu.
Individuální cvičení zvládala bez větších obtíží, proto po dohodě s lékařem tuto léčbu
absolvovala bez přerušení v plném rozsahu. Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8.
Po odeznění respiračního onemocnění absolvovala zbytek pobytu již plnou léčbu. Ke
zmírnění bolestí došlo v průběhu druhého týdne pobytu, což bylo znát zejména na

psychickém stavu klientky. Velice kladně klientka hodnotila cvičení ve skupině, které
označila jako výrazně motivující. Skupinové cvičení ve vodě zvládala bez obtíží a po
ukončení cvičení si ještě přidávala půl hodiny kondičního plavání.
Školu zad jsem přizpůsobila aktuálním požadavkům klientky. To znamená, že jsem se
zaměřila na zvedání a manipulaci s břemeny. Z pohledu klientky je totiž hlavním
důvodem jejích obtíží zvedání malého syna. Dále jsem se zaměřila více na správný a
ergonomický sed a úpravu pracovního prostředí při práci vsedě, jelikož se klientka po
skončení mateřské dovolené chystá hledat práci v administrativě.
Hodnocení efektu lázeňské léčby:
Klientka po celou dobu pobytu přistupovala k léčbě aktivně a se zájmem. Procedury
tolerovala bez obtíží. Při závěrečném testování a měření jsem zjistila, že došlo ke
zmírnění bolestí z hlediska intenzity a změnil se i charakter bolesti. Ta byla nejprve
vystřelující a v závěru terapie ji označila jako tupou. Došlo též k protažení zkrácených
svalů, i když některé svaly ještě nejsou zcela v normě. Svalová síla oslabených svalů
byla navýšena v globálu přibližně o jeden stupeň svalového testu. Došlo ke zlepšení
držení těla, pohybových stereotypů a zlepšení v oblasti rovnoměrného zatěžování
dolních končetin – při testu na dvou vahách byl rozdíl již jen 3 kilogramy. V průběhu
léčby klientka snížila svou tělesnou hmotnost o 2 kilogramy, což vylepšilo i její BMI
(závěrečná měření jsou uvedena v kapitole 4). Lázeňskou léčbu hodnotím jako
úspěšnou.
Hodnocení dlouhodobého vlivu terapie:
Po šesti měsících jsem zjistila, že klientka je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Do
zaměstnání tedy již nenastoupila. I přes fyziologické změny, typické pro těhotenství
však udává, že má zatím pouze minimální bolesti v křížové oblasti. Ve cvičení
pokračuje i během těhotenství, pouze cíleně neposiluje břišní svalstvo. Vzhledem ke
čtvrtému měsíci těhotenství jsem jí doporučila vynechat i cviky vleže na břiše.
Výsledky měření a testování jsou uvedeny v kapitole 4. Vzhledem ke graviditě klientky
však mohou být zkreslené.

3.5 Případová studie číslo 5
Muž, narozen 1955
Osobní anamnéza:
Klient udává chronické bolesti bederní páteře s občasnou propagací bolesti do
podbřišku a pravého kyčelního kloubu. V roce 2003 se podrobil operaci pro herniaci
intervertebrálního disku v segmentu L4/5 vlevo. Po operaci došlo k ústupu bolestí a
postupnému zvyšování svalové síly levé dolní končetiny, kde byla předoperačně
diagnostikována paréza. Přibližně po 8 měsících nastoupily bolesti bederní oblasti
s projekcí do kyčelního kloubu vlevo. Kromě výše zmíněné operace páteře se v roce
2000 podrobil ještě plastice předního zkříženého vazu v pravém kolenním kloubu pro
úraz na lyžích. Užívá léky na hypertenzi. Je astmatik, alergik. Jiné závažnější
onemocnění neudává.
Rodinná anamnéza:
Matka zemřela na karcinom mammy v 62 letech, otec prodělal v 69 letech cévní
mozkovou příhodu. Sestra je diabetička.
Sociální anamnéza:
Klient je rozvedený, žije s družkou v rodinném domě v Praze. Má dva dospělé syny.
Pracovní anamnéza:
Klient je advokát, má vlastní advokátní praxi. Většinu pracovního času tráví v kanceláři
v pozici vsedě nebo v autě při cestách na jednání s klienty nebo k soudu. Zakoupil si
ergonomicky vyhovující židli, avšak celkovou ergonomickou úpravu pracovního místa
zatím neřešil.
Rehabilitační anamnéza:
Klient docházel po operaci bederní páteře na ambulantní rehabilitaci, k dořešení parézy
levé dolní končetiny, kde mu byla prováděna elektrostimulace paretických svalů.
Kromě této terapie byl zainstruován o samostatném cvičení, avšak pro pracovní vytížení

ho prováděl velmi nepravidelně. V současné době dochází na rehabilitaci v místě
bydliště, zaměřenou na techniky měkkých tkání a protahování zkrácených svalů. Ovšem
opět pro pracovní povinnosti je jeho docházka na léčbu dosti nepravidelná. Proto se
rozhodl absolvovat komplexní lázeňskou léčbu.
Sportovní anamnéza:
V mládí hrál fotbal a volejbal. V současné době se jeho sportovní aktivity omezily
sezónně na sjezdové lyžování a letní turistiku.
Vyšetření aspekcí:
Klient je střední postavy. Při vyšetření stoje je patrný stoj o širší bazi. Dále je patrné
vyhlazení bederní lordózy, které je naopak kompenzováno zvětšenou hrudní kyfózou a
mírným flekčním držením trupu. Patrná je i elevace ramen, více vpravo. Lehká
prominace břišní stěny a lehká protrakce ramen. Hypertonické se jeví svaly v oblasti
lumbosakrální a trapézový sval (horní část) oboustranně. Zvýšené napětí je vidět i v
oblasti flexorů kolenních kloubů a v oblasti Achilovy šlachy vpravo. Ve srovnání
s levou stranou se hypotroficky jeví m. quadriceps femoris vpravo. Na ploskách nohy je
podélné plochonoží oboustranně. Jizva po operaci páteře a kolenního kloubu zhojena.
Chůze a stoj stabilní.
Vyšetření dynamiky páteře:
Klient je celkově hodně rigidní. V oblasti páteře je výrazně omezen předklon a
lateroflexe vlevo. V oblasti hrudní páteře výrazně vázne extenze. Dynamika krční páteře
je omezená do rotací a lateroflexe oboustranně. Téměř všechny pohyby jsou v maximu
spojeny s tahem a bolestí.
Vyšetření palpací:
Palpační citlivost je přítomna v oblasti linea nuchae v suboccipitální oblasti, dále
v oblasti trapézových svalů a v paravertebrálních svalech v oblasti lumbosakrální
oboustranně, více však vpravo. Palpačně citlivý je i m. psoas vpravo a hamstringy.
Prosak měkkých tkání v oblasti křížové. Jizva po operaci páteře klidná, volně posunlivá
vůči podkoží. Trigger point v plantární aponeuróze vlevo.

Tabulka č. 19: Počáteční hodnocení bolesti
Datum:
2.6.2009

HODNOCENÍ BOLESTI

Intenzita bolesti ( 0-10 bodů)

7 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

Charakter bolesti

bodavá

Úlevová poloha – ano X ne

ne

Tabulka č. 20: Počáteční hodnocení zkrácených svalů
Datum: 2.6.2009

HODNOCENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Lokalizace:

Pravá strana

Levá strana

M. triceps surae
Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum
Paravertebrální svaly

1

0

1

0

2

2

1

0

1

1

1

1

Pektorální svaly
M. trapezius - horní
část
M. levator scapulae
M.
sternocleidomastoideus

0

1

2

2

0

1

1

1

Tabulka č. 21: Počáteční hodnocení oslabených svalů
Datum:
SVALOVÝ TEST
2.6.2009

Lokalizace:
Addukce lopatek
(Střední část m.trapezius,
m.rhomboideus major et
minor)
Flexe trupu (m. rectus
abdominis, m. obliqus
abdominis)

Pravá strana

Levá strana

3+

3+

4-

4-

4

4

3+

4

3+

5

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus
maximus)

Abdukce kyčelního
kloubu (m. gluteus
medius)

Extenze kolenního
kloubu (m. quadriceps
femoris)

Tabulka č. 22: Počáteční hodnocení tělesné hmotnosti
Výška

188 cm

Váha

96 kg

BMI

27,16 (nadváha)

Předpis lázeňské léčby:
Individuální cvičení 3x týdně, skupinové cvičení 2x týdně, cvičení v bazénu 3x týdně,
techniky měkkých tkání a mobilizační techniky 3x týdně, teplé obklady na bedra 2x
týdně, interference na LS oblast denně, diadynamik na Th (torakální) oblast 3x týdně,
plynové injekce do paravertebrálních svalů ThL přechodu ob den, celková vířivá koupel

denně, podvodní masáž 3x týdně, inhalace denně, škola zad 3x za pobyt, terénní kůra 1 5 km denně.
Průběh terapie:
Klient přichází k lázeňské léčbě z důvodu bolestí v oblasti bederní páteře s propagací do
podbřišku a kyčelního kloubu. Vertebrogenní obtíže mu komplikují práci. Cítí se díky
nim nevýkonný, unavený a nesoustředěný. Těžce nese i svou občasnou sníženou
pohyblivost. Lázeňskou léčbu zvolil z důvodu velkého pracovního vytížení a očekává
od ní zmírnění obtíží, celkové zlepšení fyzické kondice a psychické uvolnění.
Stejně jako ostatní absolvoval klient první den pobytu lékařské vyšetření se stanovením
předpisu lázeňské léčby. S terapií začal hned druhý den, kdy jsem provedla vstupní
kineziologický rozbor s odebrání anamnézy a aspekčním a palpačním vyšetřením. Dále
absolvoval vyšetření zkrácených svalů a svalový test. Společně jsme provedli hodnocení
bolesti. Na základě zjištěné tělesné výšky a váhy jsem provedla výpočet BMI.
Při individuálním cvičení jsem se zaměřila na nácvik správného dechového stereotypu,
neboť klient byl téměř v trvalém nádechovém postavení. Aktivovala jsem tedy břišní
dýchání a bránici a poté jsem s klientem nacvičovala dechovou vlnu. Cvičení jsem
zaměřila na úpravu svalové dysbalance a na posilování svalů dolních končetin. Zařadila
jsem i cviky na zlepšení pohyblivosti celé páteře a na aktivaci svalů plosky nohy,
vzhledem k plochonoží. Zařadila jsem automobilizační cvičení pro hrudní a bederní
páteře a sakroiliakální klouby. Klient toleroval terapii bez obtíží, nedocházelo
k akcentaci bolestí. Žádný ze zařazených cviků mu nezpůsoboval zhoršení bolestí či
iritace do dolních končetin. Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8.
Techniky měkkých tkání jsem zaměřila na ošetření kůže, podkoží a fascií Th oblasti a
ThL přechodu. Postizometricky jsem relaxovala flexory kyčelních kloubů, vzpřimovače
páteře a trapézový sval.
Klient od počátku pobytu dával najevo, že mu cvičení ve skupině příliš nevyhovuje.
Raději by volil individuální formu cvičení pouze s terapeutem. Vzhledem ke kapacitě
léčebny a i k mým časově omezeným možnostem, mu však nemohlo být vyhověno a tak
dále pokračoval v terapii částečně individuálně, ale také formou skupinovou. Bylo však

patrné, že se ostatních straní a kontakt s nimi omezil na minimum. Při cvičení na
labilních plochách a velkém míči se ozřejmila slabá posturální stabilita. Klient měl
zpočátku velké problémy vyhledat rovnovážnou pozici. V průběhu terapie se však
situace zlepšila. Cvičení v bazénu toleroval dobře, všechny cviky zvládl bez obtíží a
také s minimální bolestí. Příklady cviků jsou uvedeny v kapitole 8.
Školu zad jsem opět přizpůsobila individuálním potřebám klienta. Vzhledem k jeho
zaměstnání jsem zvolila nácvik správného držení těla v sedu. Zaměřila jsem se na
ergonomické řešení pracovního prostoru v kanceláři, ale i na ergonomické přizpůsobení
automobilového sedadla, jelikož klient tráví hodně pracovního času i v autě. Edukace
probíhala jak teoreticky, tak i prakticky. Klientovi jsem doporučila kompenzační
pomůcky (sedací klín, přenosnou bederní opěrku, extenční podložku).

Hodnocení efektu lázeňské léčby:
Klient subjektivně hodnotil lázeňskou léčbu velmi pozitivně. Během terapie došlo ke
snížení intenzity bolestí. Kladně též hodnotil zlepšení celkové mobility i psychické
pohody.
Objektivně došlo ke zlepšení držení těla ve stoji a zlepšení stereotypu chůze. Při
závěrečném vyšetření jsem zjistila zvýšení svalové síly oslabených svalů. Došlo
k protažení zkrácených svalů. Bolest se snížila na minimum a odezněly iritace do
dolních končetin. Výsledky vyšetření jsou uvedeny v kapitole 4. U klienta se též
v průběhu pobytu podařilo nalézt úlevovou polohu vleže na zádech s podloženými
bedry. I když došlo ke zlepšení ve výše uvedených oblastech, je nutné, aby klient
pokračoval ve cvičení a nastavil si pracovní dobu tak, aby mohl každý den věnovat čas i
péči o pohybový aparát.
Lázeňská léčba proběhla s pozitivním efektem.
Hodnocení dlouhodobého vlivu terapie:
S odstupem šesti měsíců klient udává opětovné zhoršení stavu. Objevily se opět iritace
do dolních končetin a bolest se stala intenzivnější. Období zlepšení trvalo přibližně šest

týdnů po ukončení lázeňské léčby. Na cílený dotaz, zda pravidelně cvičil a prováděl
autoterapii, odpověděl, že to vzhledem k pracovním povinnostem vydržel asi tři týdny.
Poté cvičil už jen o víkendu. Za pozitivní lze označit fakt, že upravil svou kancelář a
zakoupil kompenzační pomůcky, které jsem mu doporučila a ty také dodnes používá.
Při kontrolním měření a testování došlo ke zhoršení ve smyslu svalové dysbalance a
k opětovnému zhoršení dynamiky páteře (naměřené hodnoty jsou uvedeny v kapitole 4).
Z dlouhodobého hlediska nedošlo u klienta ke zlepšení. Vše patrně souvisí
s nedodržováním předepsaného režimu.

4. Výsledky
V této kapitole jsou v tabulkách uvedeny výsledné hodnoty získané při měření a
testování a dále výsledky subjektivního hodnocení bolesti jednotlivých klientů a také
změny hodnot BMI. Všechny hodnoty jsou v tabulkách uvedeny v časové posloupnosti.
První údaj je ze vstupního vyšetření, dále je popsán výsledek na konci lázeňské léčby a
posledním údajem je výsledek dodatečného měření s odstupem šesti měsíců od
ukončení terapie.
Tabulka č. 23: Výsledné hodnocení zkrácených svalů - klientka č. 1
HODNOCENÍ
ZKRÁCENÝCH
SVALŮ

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti
měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

M. triceps surae

0

2

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

2

2

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

2

1

1

1

1

0

Paravertebrální svaly

2

2

1

1

1

1

Pektorální svaly

1

1

0

0

0

0

M. trapezius - horní
část

2

2

1

1

1

1

M. levator scapulae

1

1

1

0

0

0

M.
sternocleidomastoideus

1

1

0

0

0

1

Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Z tabulky je patrné, že na počátku terapie byly nejvýrazněji zkráceny flexory kolenních
kloubů, m. quadratus lumborum, paravertebrální svaly, m. trapezius a m. triceps surae

vlevo. Po ukončení terapie došlo k redukci zkrácení o jeden stupeň. Přetrvávalo tedy
jen mírné zkrácení, které se udrželo i v měření po šesti měsících. U m. triceps surae se
z dlouhodobého pohledu již o zkrácení nejednalo.

Tabulka č. 24: Výsledné hodnocení tělesné hmotnosti - klientka č. 1
HODNOCENÍ
TĚLESNÉ
HMOTNOSTI

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

BMI

27,31

26,61

26,26

Z krátkodobého hlediska došlo k poklesu hodnoty o 0,7 z dlouhodobého hlediska pak ke
snížení hodnoty ještě o 0,35 BMI.

Tabulka č. 25: Výsledné hodnocení oslabených svalů – klientka č. 1
SVALOVÝ
TEST

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

3-

3-

3+

4-

4

4

3-

3-

4-

4-

4

4

3

3

3+

4

4

4

Abdukce
kyčelního kloubu
(m. gluteus medius)

3

3

4

4

4

4+

Extenze kolenního
kloubu (m.

5

4

5

5

5

5

Addukce lopatek
(Střední část
m.trapezius,
mm.rhomboideí)
Flexe trupu (m.
rectus abdominis, m.
obliqus abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus
maximus)

quadriceps femoris)

V průměru došlo ke zvýšení svalové síly o 1 stupeň svalového testu, největší nárůst
svalové síly byl zaznamenán u střední části m. trapezius a m. rhomboidei, dále u
abdominálních svalů a také u m. gluteus medius vlevo. U m. quadriceps femoris se na
konci terapie jednalo o nejvyšší tedy 5 stupeň svalové síly.

Tabulka č. 26: Výsledné hodnocení bolesti - klientka č. 1
začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Intenzita bolesti ( 0-10
bodů)

7 bodů

2 body

0 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

chronická

-

Charakter bolesti

vystřelující

tupá

žádná

Úlevová poloha – ano X ne

ne

ano

-

HODNOCENÍ
BOLESTI

Intenzita bolesti se na konci terapie snížila o 5 bodů hodnotící škály, z dlouhodobého
hlediska pak o další 3 body na nulu. Bolest byla i při ukončení terapie chronická a její
charakter se změnil z vystřelující na tupou. Došlo k nalezení úlevové polohy.

Tabulka č. 27 : Výsledné hodnocení zkrácených svalů - klient č. 2
HODNOCENÍ
ZKRÁCENÝCH
SVALŮ

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

M. triceps surae

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

1

Paravertebrální svaly

1

2

1

1

1

1

Pektorální svaly

1

1

0

0

0

0

M. trapezius - horní
část

2

2

1

1

1

1

M. levator scapulae

1

2

0

1

0

0

M.
sternocleidomastoideus

1

1

0

0

0

1

Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Nejvyšší stupeň zkrácení byl na počátku terapie zaznamenán u m. triceps surae vpravo,
flexorů kolenního kloubu oboustranně, m. quadratus lumborum vlevo, paravertebrálních
svalů vlevo, m. trapezius oboustranně, m. levator scapulae vlevo. Na konci terapie se
nejvyšší stupeň zkrácení nevyskytoval u žádného testovaného svalu. Tyto svaly
nevykazovaly stupeň zkrácení: flexory kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu,
svaly pektorální a m. sternocleidomastoideus. Z dlouhodobého hlediska došlo ke
zhoršení u m. sternocleidomastoideus vlevo a adduktorů kyčelního kloubu vlevo o jeden
stupeň.

Tabulka č. 28: Výsledné hodnocení tělesné hmotnosti - klient č. 2
HODNOCENÍ
TĚLESNÉ
HMOTNOSTI

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

BMI

24,45

24,15

24,45

Po ukončení terapie v lázeňské léčebně vykazovala hodnota BMI snížení o 0,3 bodu.
Z dlouhodobého hlediska došlo k navrácení do výchozí hodnoty. Stále se však jednalo o
optimální váhu.

Tabulka č. 29: Výsledné hodnocení oslabených svalů – klient č. 2
SVALOVÝ
TEST

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

Addukce lopatek
(Střední část
m.trapezius, mm
.rhomboidei)

4

4

4+

5

5

5

Flexe trupu (m.
rectus abdominis, m.
obliqus abdominis)

4-

4-

5

5

5

5

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus

4

3

4+

4

5

4+

3

4

4

4+

4+

4+

5

5

5

5

5

5

maximus)

Abdukce kyčelního
kloubu (m. gluteus
medius)

Extenze kolenního
kloubu (m.
quadriceps femoris)

Na začátku terapie vykazoval největší oslabení m. gluteus medius vpravo a m. gluteus
maximus vlevo. Na konci terapie došlo k posílení těchto svalů o jeden stupeň svalového

testu. Původní známky oslabení nevykazovaly na konci terapie adduktory lopatky vlevo
a abdominální svaly. Z dlouhodobého hlediska zůstávalo mírné oslabení (stupeň 4) u
abduktorů kyčelního kloubu a m. gluteus maximus vlevo. Ostatní svaly již
nevykazovaly známky oslabení.

Tabulka č. 30: Výsledné hodnocení bolesti – klient č. 2
začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Intenzita bolesti ( 0-10
bodů)

8 bodů

3 body

1 bod

Bolest akutní X chronická

chronická

chronická

chronická

Charakter bolesti

pálivá

tupá

tupá

Úlevová poloha – ano X ne

ano

ano

ano

HODNOCENÍ
BOLESTI

Na konci terapie došlo ke snížení intenzity bolesti o 5 bodů použité hodnotící škály,
z dlouhodobého hlediska pak ještě k dalšímu snížení o dva body. Typ bolesti byl
klasifikován jako chronický po celou dobu sledování. Charakter bolesti se na konci
terapie změnil na tupou a z dlouhodobého hlediska se již neměnil. V položce úlevová
poloha nedošlo ke změnám.

Tabulka č. 31: Výsledné hodnocení zkrácených svalů - klient č. 3
HODNOCENÍ
začátek terapie
konec terapie
po 6-ti měsících
ZKRÁCENÝCH
2. 6. 2009
22. 6. 2009
18. 1. 2010
SVALŮ
Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

M. triceps surae

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

Paravertebrální svaly

2

1

1

1

1

1

Pektorální svaly

1

1

0

0

0

0

M. trapezius - horní
část

2

2

1

1

1

1

M. levator scapulae

0

1

0

0

0

1

M.
sternocleidomastoideus

2

1

1

1

1

0

Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Na počátku terapie vykazovaly nejvyšší stupeň zkrácení flexory kolenního kloubu a m.
trapezius oboustranně a dále m. sternocleidomastoideus vpravo. U těchto svalů došlo ke
snížení zkrácení o jeden stupeň na konci terapie, s výjimkou flexorů kol. kloubu vpravo,
kde trval nejvyšší stupeň zkrácení. Z dlouhodobého hlediska však již tyto svaly
vykazovaly jen mírné zkrácení. Z původního mírného zkrácení nebylo z dlouhodobého
hlediska naměřeno zkrácení u těchto svalů: pektorální svaly, m. quadratus lumborum
vlevo, m. sternocleidomastoideus vlevo, flexory kyčelního kloubu vlevo a m. triceps
surae vpravo.

Tabulka č. 32: Výsledné hodnocení tělesné hmotnosti - klient č. 3
HODNOCENÍ
TĚLESNÉ
HMOTNOSTI

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

BMI

31,25

30,3

29,98

Na konci terapie poklesla hodnota o 0,95 a po 6-ti měsících o dalších 0,32 BMI.
Z obezity I. stupně se pak klient číslo 3 pohyboval v pásmu nadváhy

Tabulka č. 33: Výsledné hodnocení oslabených svalů – klient č. 3
SVALOVÝ
TEST

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

3-

3

3

4

4

4

3-

3-

3

3

4-

4-

3

3

3+

3+

4

4

Abdukce
kyčelního kloubu
(m. gluteus medius)

3-

3

3

3

3+

3+

Extenze kolenního
kloubu (m.

4

4

4+

5

5

5

Addukce lopatek
(Střední část
m.trapezius,
mm.rhomboideí)
Flexe trupu (m.
rectus abdominis, m.
obliqus abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus
maximus)

quadriceps femoris)

Nejvyšší oslabení bylo na počátku terapie u adduktorů lopatek vpravo a abduktorů
kyčelního kloubu vpravo. Na konci terapie došlo k mírnému navýšení svalové síly u

abdominálních svalů, abduktorů kyčelního kloubu vpravo a extenzoru kolenního kloubu
vpravo. Z dlouhodobého hlediska byl zaznamenán nejvyšší nárůst svalové síly u
adduktorů lopatky vpravo. Minimální nárůst svalové síly, byl v obou testovacích měření
zaznamenán u m. gluteus medius.

Tabulka č. 34: Výsledné hodnocení bolesti – klient č. 3
začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Intenzita bolesti ( 0-10
bodů)

7 bodů

3 body

2 body

Bolest akutní X chronická

chronická

chronická

chronická

Charakter bolesti

řezavá

tupá

tupá

Úlevová poloha – ano X ne

ne

ano

ano

HODNOCENÍ
BOLESTI

Intenzita bolesti se snížila na konci terapie o 4 body hodnotící škály, v kontrolním
měření pak ještě o další 1 bod. Typ bolesti zůstával beze změny. Charakter bolesti se
změnil na tupou a byla nalezena úlevová poloha.

Tabulka č. 35: Výsledné hodnocení zkrácených svalů - klientka č. 4
HODNOCENÍ
ZKRÁCENÝCH
SVALŮ

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

M. triceps surae

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Paravertebrální svaly

1

2

1

1

1

1

Pektorální svaly

1

1

0

0

0

0

M. trapezius - horní
část

1

2

1

1

1

1

M. levator scapulae

0

1

0

0

0

1

M.
sternocleidomastoideus

0

1

0

0

0

0

Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Nejvyšší známky zkrácení byly naměřeny na počátku terapie u paravertebrálních svalů
vlevo, a m. trapezius vlevo. Na konci terapie přetrvávalo zkrácení pouze u těchto svalů:
m. trapezius oboustranně, paravertebrální svaly a flexory kolenního kloubu vpravo.
Z dlouhodobého hlediska došlo ke zhoršení v oblasti m. levator scapulae vlevo, m.
quadratus lumborum, flexorů kyčelního kloubu vpravo.

Tabulka č. 36: Výsledné hodnocení tělesné hmotnosti - klientka č. 4
HODNOCENÍ
TĚLESNÉ
HMOTNOSTI

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2 . 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

BMI

28,39

27,72

29,41

Na konci terapie došlo ke snížení BMI o 0,67. Po šesti měsících došlo k nárůstu
hodnoty o 1,69 oproti měření na konci terapie a v porovnání se začátkem terapie o 1,02.

Tabulka č. 37: Výsledné hodnocení oslabených svalů – klientka č. 4
SVALOVÝ
TEST

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

3

3

3+

4

3+

4

3

3

4

4

4-

4-

3+

4

4

4

4-

4

Abdukce
kyčelního kloubu
(m. gluteus medius)

3+

3+

4

4

4

5

Extenze kolenního
kloubu (m.

4

4

5

5

5

5

Addukce lopatek
(Střední část
m.trapezius, mm
.rhomboideí)
Flexe trupu (m.
rectus abdominis, m.
obliqus abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus
maximus)

quadriceps femoris)

Na konci terapie došlo k navýšení svalové síly o 1 stupeň svalového testu u všech svalů
s výjimkou m. gluteus maximus vlevo a adduktorů lopatek vpravo. Z dlouhodobého
hlediska došlo k mírnému zhoršení svalové síly v oblasti m. gluteus maximus vpravo a
u abdominálních svalů.

Tabulka č. 38: Výsledné hodnocení bolesti – klientka č. 4
začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2010

18. 1. 2010

Intenzita bolesti ( 0-10
bodů)

6 bodů

2 body

2 body

Bolest akutní X chronická

chronická

chronická

chronická

Charakter bolesti

vystřelující

tupá

tupá

Úlevová poloha – ano X ne

ano

ano

ano

HODNOCENÍ
BOLESTI

Na konci terapie došlo ke zmírnění intenzity bolesti o 4 body hodnotící škály, při
kontrolním měření po 6 měsících již nedošlo ke změnám. Typ bolesti byl po celou dobu
neměnný – chronická bolest. Charakter bolesti byl změněn z vystřelující na tupou.
Úlevová poloha byla od počátku známa.

Tabulka č. 39: Výsledné hodnocení zkrácených svalů - klient č. 5
HODNOCENÍ
začátek terapie
konec terapie
po 6-ti měsících
ZKRÁCENÝCH
2. 6. 2009
22. 6. 2009
18. 1. 2010
SVALŮ
Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

M. triceps surae

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

2

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

Paravertebrální svaly

1

1

1

1

1

1

Pektorální svaly

0

1

0

0

0

1

M. trapezius - horní
část

2

2

1

1

2

1

M. levator scapulae

0

1

0

0

1

0

M.
sternocleidomastoideus

1

1

0

1

0

1

Flexory kyčelního
kloubu
Flexory kolenního
kloubu
Adduktory kyčelního
kloubu
M. quadratus
lumborum

Nejvyšší známky zkrácení vykazovaly na počátku terapie flexory kolenního kloubu a m.
trapezius horní část oboustranně. Na konci terapie však došlo ke snížení stupně zkrácení
těchto svalů o jeden stupeň. Po šesti měsících bylo naměřeno zhoršení u m. trapezius
horní část a flexorů kol. kloubu vpravo. Jednalo se opět o nejvyšší stupeň zkrácení. Po
šesti měsících ale vykazovaly zhoršení o jeden stupeň téměř všechny svaly oproti stavu
na konci terapie.

Tabulka č. 40: Výsledné hodnocení tělesné hmotnosti - klient č. 5
HODNOCENÍ
TĚLESNÉ
HMOTNOSTI

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

BMI

27,16

26,6

26,88

Na konci terapie vykazovala hodnota BMI pokles o 0,56, po šesti měsících však došlo k
nárůstu od poslední zjištěné hodnoty o 0,28.

Tabulka č. 41: Výsledné hodnocení oslabených svalů – klient č. 5
SVALOVÝ
TEST

začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Lokalizace:

pravá

levá

pravá

levá

pravá

levá

3+

3+

4-

4

4-

4-

4-

4-

4+

4+

3+

3+

4

4

5

5

4

4

Abdukce
kyčelního kloubu
(m. gluteus medius)

3+

4

4

4+

3+

3+

Extenze kolenního
kloubu (m.

3+

5

4

5

4-

4

Addukce lopatek
(Střední část
m.trapezius,
mm.rhomboideí)
Flexe trupu (m.
rectus abdominis, m.
obliqus abdominis)

Extenze kyčelního
kloubu (m. gluteus
maximus)

quadriceps femoris)

Na konci terapie došlo k nárůstu svalové síly u všech svalů o 1 stupeň svalového testu
s výjimkou m. gluteus medius vlevo a m.quadriceps femoris vlevo. Po 6 měsících došlo
ke zhoršení o jeden stupěň svalového testu u všech svalů s výjimkou adduktorů lopatek
a m. quadriceps fem. vpravo.

Tabulka č. 42: Výsledné hodnocení bolesti – klient č. 5
začátek terapie

konec terapie

po 6-ti měsících

2. 6. 2009

22. 6. 2009

18. 1. 2010

Intenzita bolesti ( 0-10
bodů)

7 bodů

2 body

6 bodů

Bolest akutní X chronická

chronická

chronická

chronická

Charakter bolesti

bodavá

tupá

vystřelující

Úlevová poloha – ano X ne

ne

ano

ano

HODNOCENÍ
BOLESTI

Intenzita bolesti se na konci terapie snížila o 5 bodů hodnotící škály. Po 6 měsících
došlo ke zhoršení subjektivního hodnocení intenzity bolesti o 4 body v porovnání
s posledním záznamem. Typ bolesti se neměnil, po celou dobu se jednalo o bolest
chronickou. Charakter bolesti se na konci terapie změnil na tupou a po 6 měsících klient
udával bolest vystřelující. Úlevová poloha byla nalezena.

5. Diskuze
Cílem diplomové práce bylo vytvoření vhodného pohybového a edukačního programu
pro osoby s diagnózou vertebrogenního algického syndromu v oblasti bederní páteře a
zhodnocení jeho vlivu na pohybový aparát, subjektivní hodnocení bolesti a kvalitu
života sledovaných klientů.
Sledovaný soubor této diplomové práce se skládal z pěti klientů, kteří se léčili ve
Vojenské lázeňské léčebně v Karlových Varech v červnu 2009, pro chronické
vertebrogenní bolesti. Všichni klienti trpěli bolestmi v oblasti bederní páteře a tyto
bolesti trvaly více než 3 měsíce, proto lze říci, že se jednalo o bolesti chronické.
Pohybový program se skládal z části individuální a části skupinové. Při individuální
terapii jsem byla nucena zohlednit jedinečnost obtíží každého klienta a přizpůsobit
cvičení jeho potřebám. Vycházela jsem z výsledků vstupního vyšetření a z momentální
fyzické kondice jednotlivých klientů.
Skupinová terapie zahrnovala cvičení v tělocvičně s maximálním počtem pěti osob a
dále skupinové cvičení v bazénu. Cvičení ve skupině bylo zařazeno zejména z důvodu
pozitivního psychického vlivu, který popisuje Hromádková a kol (1999). Jako velký
klad je hodnocena skutečnost, že při tomto druhu cvičení mohou jednotliví cvičící
porovnávat svou zdatnost a obratnost s osobami stejně postiženými, které jsou přirozeně
více, či méně fyzicky zdatné, což může mít zásadní vliv na motivaci ke cvičení a
zlepšování vlastních fyzických fondů. Přesto jsem se setkala s negativní reakcí jednoho
ze sledovaných klientů, který skupinové cvičení od počátku nevnímal příliš pozitivně.
Evidentně se v přítomnosti ostatních klientů cítil nejistě a rozpačitě. Příčina jeho postoje
by mohla být s vysokou pravděpodobností způsobena jeho nadváhou, kterou vnímal od
počátku jako limitující v mnoha faktorech a kvůli ní se necítil dobře ve společnosti
ostatních cvičících. Negativní vliv však postupem času odezněl a tento klient byl
schopen dokončit léčbu včetně skupinového cvičení. Ostatní cvičící reagovali na
skupinovou terapii pozitivně a dle jejich vyjádření se na ni velmi těšili.
Při skupinovém cvičení jsem se při výběru cviků řídila poznatky získanými z odborné
literatury (Hošková, Matoušová, 1998; Kabelíková, Vávrová, 1997; Dobeš, Dobešová,
2000; Dargatz, Kochová, 2003). Proto jsem volila cviky zaměřené na protažení

zkrácených svalů, dále posilování svalů oslabených a dechové cvičení, zaměřené na
správný stereotyp dýchání a správnou práci bránice, neboť podle Hoškové a Matoušové
(1998) je obnovování a udržování svalové rovnováhy základním cílem vyrovnávacího
procesu a dle Kabelíkové, Vávrové (1997) je základem výchovy ke správnému držení
těla a k vypracování správného, fyziologicky účelného způsobu provádění pohybu.
Pohybová terapie ve vodním prostředí je zařazována u vertebrogenních syndromů
zejména z důvodu minimalizace bolestí ve vodě, kdy je pohybový aparát v maximálním
odlehčení a klienti trpící chronickými bolestmi jsou schopni provádět cviky ve větším
rozsahu pohybu s menším úsilím a s minimální nebo dokonce žádnou bolestí. Dargatz a
Kochová (2003), poukazují zejména na pozitivní fyzikální vlastnosti vody jako je
hydrostatický tlak a vztlak, který umožňuje snadnější pohyb s eliminací hmotnosti dané
části těla. Tyto poznatky se při sledování klientů potvrdily, jelikož všichni klienti byli
schopni v bazénu cvičit ve větším rozsahu pohybu snadněji, bez většího úsilí a téměř
všichni udávali, že při cvičení ve vodě jsou bez bolesti nebo se jejich bolesti snižují na
minimum.
K terapii vertebrogenní syndromů patří dle Raševa (1992) a Gilbertové a Matouška
(2002) korekce držení těla. Proto veškerá pohybová intervence zahrnovala i cviky
navozující správné držení těla ve stoji a v sedu.
Po provedení všech vstupních vyšetření jsem shledala, že všichni klienti trpí
plochonožím a to jak příčným tak i podélným nebo jeho kombinací. Při vstupním
palpačním vyšetření byly nalezeny bolestivé body v plantě u všech sledovaných klientů.
Přítomnost plochonoží a bolestivých bodů v plantě u všech pěti sledovaných klientů
koreluje s poznatky Lewita a Lepšíkové (1998), kteří popisují zřejmou souvislost
s neideálním napětím svalů v chodidle a vertebrogenních bolestí. Proto byly do cvičení
zařazovány i prvky, které aktivují svaly plosky nohy. Jednalo se zejména o nácvik tzv.
malé nohy v rámci nácviku korigovaného stoje.
Jelikož se na stabilitě páteře podílejí zejména hluboké zádové svaly, nazývané též jako
hluboký stabilizační systém (Mičánková Adamová, Bednařík, 2007), které se aktivují
zejména v nerovnovážných pozicích, zařazovala jsem do cvičebních jednotek též prvky
cvičební metodiky Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové (1992) a také cvičení

na velkém míči (fyzioballu). Prvky senzomotorické stimulace, zejména pak cvičení na
labilních plochách – úsečích, činily zpočátku některým klientům obtíže, ale postupem
času se jejich posturální stabilita lepšila a všichni na konci terapie v léčebně byli
schopni cvičení na válcové i kulové úseči bez větších problémů.
Cvičení na velkém míči si oblíbili všichni klienti. Toto cvičení dle mého názoru
nepřispívá pouze ke zlepšení stavu pohybového aparátu, ale je i osvědčenou pomůckou,
která téměř stoprocentně zlepšuje náladu a momentální psychický stav. Klienti se při
cvičení na míči byli schopni plně psychicky uvolnit, což se pak pozitivně odrazilo i na
kvalitě cvičení. U všech klientů došlo na konci terapie v léčebně ke snížení bolesti a
zlepšení postury. Domnívám se, že senzomotorická stimulace a cvičení na labilním
velkém míči, nemalou měrou přispěly k pozitivnímu ovlivnění držení těla i snížení
bolesti v lumbální oblasti.
Někteří autoři (Kabelíková, Vávrová, 1997; Rašev, 1992) poukazují na vliv inaktivity
na rozvoj svalové dysbalance. S jejich tvrzením mohu dle výsledků měření jedině
souhlasit, protože u všech klientů jsem při vstupním vyšetření zjistila svalovou
dysbalanci. Tato nerovnováha může být způsobena špatnými pohybovými stereotypy,
prací ve strnulé nebo vynucené poloze, snížením pohybové aktivity nebo naopak
přetěžováním určitých svalových skupin nevhodnou opakovanou činností. Všichni
klienti měli zažité nesprávné pohybové stereotypy a většina z nich se nevěnovala
aktivnímu pohybu nebo cvičení vůbec. Tento pasivní přístup k pohybové aktivitě
zdůvodňovali přítomností bolestí, které jim pohyb znemožňovaly. Inaktivita pak
pravděpodobně přispěla k prohloubení svalové dysbalance, ve smyslu snížení svalové
síly.
Kasík (2002) poukazuje na vliv tělesné váhy (nadváha, obezita) na vznik
vertebrogenních bolestí. V této souvislosti jsem prováděla měření tělesné váhy a výšky
a zjišťovala jsem BMI u všech klientů. U čtyř z pěti sledovaných jedinců, jsem určila na
základě výpočtu nadváhu, v jednom případě dokonce obezitu I. stupně. Jistě nemohu na
podkladě

vzorku

5

sledovaných

jedinců

potvrdit

souvislost

s nadváhou

a

vertebrogenními bolestmi, ale i ze své profesionální zkušenosti mohu potvrdit, že
většina chronicky nemocných vertebropatů trpí nadváhou či obezitou různého stupně.

Otázkou však zůstává, co bylo prvotním problémem. Přesněji řečeno, byla to obezita
nebo nadváha, co způsobilo vertebrogenní bolesti, nebo naopak vertebrogenní bolesti,
které svou intenzitou snížily pohybovou aktivitu jedince, přispěly k nadváze či obezitě?
Z výsledků, které jsem při sběru dat získala, by se dalo usoudit, že naopak
vertebrogenní obtíže způsobily obezitu, neboť když v průběhu léčby došlo ke snížení
intenzity bolesti, docházelo u sledovaných klientů zároveň i k poklesu hodnot BMI. Co
se týká měření BMI u mnou sledovaných klientů, mohu s jistotou tvrdit, že pravidelná
pohybová aktivita a změna životního stylu přispěly k postupnému snižování tělesné
hmotnosti a tím tedy i k nižším hodnotám BMI. Usuzuji tak z měření na konci pobytu
v léčebně a dále pak z klesajících hodnot BMI u třech z pěti klientů, zjištěných při
posledním měření, které bylo provedeno s půlročním odstupem.
Výsledky subjektivního hodnocení bolesti klientů dokazují, že zvolená terapie byla
úspěšná. U všech klientů došlo ke zmírnění bolestí. U některých z nich dokonce
k jejímu úplnému odstranění. U klientky číslo 1 došlo při lázeňském pobytu ke snížení
intenzity bolesti o 5 bodů v deseti bodové stupnici a při zjišťování intenzity bolesti po
půl roce od ukončení terapie v léčebně dokonce klientka uvedla, že bolestmi netrpí.
Charakter bolesti se z vystřelující změnil na tupou bolest, která byla dle klientky méně
agresivní a příliš jí neomezovala. Na konci pobytu v lázeňské léčebně byla též klientka
schopna zaujmout úlevovou polohu, ve které bolesti odezněly.
U klienta číslo 2 došlo v průběhu léčebného pobytu ke snížení intenzity bolesti o 5 bodů
a s odstupem šesti měsíců pak ještě k dalšímu snížení o jeden bod. Charakter bolesti se
změnil z pálivé na tupou, což klient hodnotil jako pozitivní.
Klient číslo 3 udával po absolvování léčby snížení intenzity bolesti o 4 body a při
kontrolním šetření po šesti měsících pak uvedl snížení bolesti ještě o jeden stupeň.
V průběhu lázeňské léčby došlo u tohoto klienta k nalezení úlevové polohy, což klient
hodnotil velmi kladně.
Klientka číslo 4 při konečném vyšetření po absolvování lázeňské léčby uvedla snížení
bolesti o 4 body a při kontrolním šetření po půl roce uvedla, že cítí bolest stejně jako na
konci lázeňské terapie. Intenzita bolesti se tedy s odstupem času u této klientky
nezměnila. Toto zjištění pokládám za pozitivní především s ohledem na těhotenství

klientky. V těhotenství totiž dle (Kasíka, 2002) dochází k častějšímu výskytu bolestí
v oblasti bederní páteře vlivem změn osového zatížení. Klientka však i přes 4. měsíc
gravidity neudávala vyšší bolesti. Navíc došlo i ke změně charakteru bolesti
z vystřelující na tupou bolest a zároveň klientka byla schopna zaujmout úlevovou
polohu.
Klient číslo 5 na konci léčebného pobytu udával snížení bolesti o 5 bodů hodnotící
škály a změnu jejího charakteru na tupou. Zároveň našel úlevovou polohu. Bohužel při
dodatečném šetření po šesti měsících došlo u klienta k zhoršení a intenzita bolesti se
zvýšila o 4 body na stupeň 6. Došlo i ke změně charakteru bolesti, kdy se z tupé stala
vystřelující. Tento klient jako jediný s celého sledovaného souboru vykazoval známky
zhoršení při kontrolním šetření s odstupem šesti měsíců. Jak jsem zjistila, bylo to
způsobeno pravděpodobně tím, že klient přestal provádět pravidelně autoterapii a po
počátečním nadšení a odhodlání ke změně životního stylu došlo k návratu klienta
k sedavému způsobu života s minimální možností kompenzace pohybem. Jako důvod
uváděl klient neslučitelnost pravidelného pohybu s jeho výrazným pracovním
vytížením. Na skutečnost, že určité procento vertebropatů upřednostňuje spíše pasivní
terapii a pohybová aktivita je spíše obtěžuje, upozorňuje taktéž Vacek (2005).
V průběhu terapie v lázeňské léčebně došlo ke zmírnění bolesti u všech sledovaných
klientů. Tři z pěti klientů udávali další snížení intenzity bolesti i po půl roce od
ukončení terapie. Gravidní klientka uvedla stejnou intenzitu jako po ukončení lázeňské
léčby. U jednoho klienta jsem zaznamenala při kontrolním šetření zhoršení bolestí, které
bylo pravděpodobně způsobeno jeho nekázní.
Z výše zmíněné analýzy sběrných dat vyplývá, že se hypotéza číslo1 potvrdila.
Předpokládala jsem, že vlivem aplikovaného pohybového a edukačního programu,
dojde na konci terapie u všech sledovaných klientů k subjektivnímu zmírnění bolestí.
Z dlouhodobého hlediska lze říci, že při pravidelné autoterapii a dodržování zásad školy
zad je možné intenzitu bolesti ještě snížit, či udržet na minimu.
V hypotéze číslo 2 jsem předpokládala, že u všech klientů dojde na konci terapie ke
zvýšení svalové síly oslabených svalů. Analýzou jednotlivých případových studií jsem
došla k tomu, že se i druhá hypotéza potvrdila. U všech klientů došlo k navýšení

svalové síly oslabených svalů v průměru o 1 stupeň svalového testu. Navíc, s odstupem
šesti měsíců jsem u tří klientů zjistila další zlepšení v oblasti svalové síly.
Při hodnocení zkrácených svalů jsem zjistila zlepšení u všech klientů. Nejvýrazněji byly
zkráceny flexory kolenních kloubů, dále potom paravertebrální svaly v lumbální oblasti
a přechodu hrudní a bederní páteře. Známky velkého zkrácení vykazovala i horní část
trapézového svalu. U těchto svalů jsem na počátku terapie zaznamenala stupeň 2, tedy
velké zkrácení. Ostatní hodnocené svaly již obecně nevykazovaly známky největšího
zkrácení.
Vařeka, Vařeková (2005) tvrdí, že u mužů jsou nejvíce zkráceny ischiokrurální svaly
(flexory kolenních kloubů) a u žen pak horní fixátory lopatek (horní část m. trapezius a
m. levator scapulae). Poukazují na to, že u mužů se zkrácení svalů vyskytuje více, než u
žen a ženy mají více tendenci k oslabování. Podle údajů, které jsem zjistila, nemohu
potvrdit, že by se u mnou sledovaných jedinců, vyskytovalo zkrácení více u mužů, než u
žen. Taktéž tvrzení, že muži mají více, než ženy zkrácené flexory kolenních kloubů
(ischiokrurální svaly) a ženy naopak více horní fixátory lopatek, nemohu potvrdit. Dle
výsledků mého šetření se v oblasti těchto svalů nevyskytovaly větší rozdíly mezi jedinci
mužského nebo ženského pohlaví. Jsem si však vědoma toho, že sledovaný soubor byl
malý a tudíž nemohl reprezentovat většinu.
Výsledky testu zkrácených svalů se individuálně lišily u každého klienta. V průběhu
terapie došlo ke snížení svalového zkrácení a tím i k protažení všech svalů s tendencí ke
zkrácení. V případě nejvíce zkrácených svalů s počátečním hodnocením stupeň 2 došlo
ke zmírnění svalového zkrácení na stupeň 1. Z dlouhodobého hodnocení při kontrolním
šetření po šesti měsících, jsem zjistila ještě další zlepšení u většiny klientů, vyjma
klienta číslo 5, kde se hodnoty zjištěné při posledním testování téměř shodovaly
s hodnotami na počátku terapie. Tento stav byl pravděpodobně způsoben klientovou
nekázní a neochotou vyvinout vlastní aktivitu při řešení svého onemocnění. Hypotéza
číslo 3, se potvrdila. Všichni klienti na konci léčebného pobytu vykazovali zlepšení
v oblasti hodnocení zkrácených svalů. Zkrácení nejvíce postižených svalů bylo sníženo
v průměru o jeden stupeň.

Musím konstatovat, že je velice alarmující, že osoby, které trpí chronickou bolestí zad a
prošly již rukou několika specialistů lékařů, ale i fyzioterapeutů neznají a nepraktikují
zásady školy zad. Edukace o správných pohybových stereotypech a úpravě pracovního
prostředí a domácnosti by měla být základním pilířem terapie každého vertebropata.
(Rašev, 1992) poukazuje na fakt, že v ČR neexistují vhodné preventivní programy pro
osoby s vertebrogenními obtížemi. Školy zad přitom ve světě plní nezastupitelnou úlohu
v prevenci vertebrogenních bolestí již několik desítek let. Jeho tvrzení se v případových
studiích potvrdilo, neboť ani jeden z pěti sledovaných klientů nebyl o zásadách školy
zad poučen. Jeden z klientů začal řešit ergonomii pracovního místa na vlastní popud a
opatřil si správnou pracovní židli do kanceláře. Ostatní klienti slyšeli o škole zad
poprvé, až v průběhu lázeňské léčby. Myslím, že v tomto směru má léčba
vertebrogenních onemocnění ještě značné rezervy a je třeba, aby byla ergonomie a
preventivní programy v podobě pořádání kurzů školy zad, co nejvíce podporovány.

6. Závěr
 Tato diplomová práce se zabývala využitím lázeňské léčby jako prostředku ke
snížení bolesti a zlepšení stavu pohybového aparátu u klientů, kteří trpěli
chronickou bolestí v oblasti bederní páteře.
 Cílem diplomové práce bylo vytvoření vhodného pohybového programu pro
klienty s chronickou vertebrogenní bolestí v oblasti bederní páteře a zhodnocení
jeho vlivu na pohybový aparát. Tento cíl byl splněn.
 V práci jsem se zaměřila na individuální i skupinovou pohybovou terapii s cílem
ovlivnit svalovou dysbalanci, držení těla a navodit u klientů správné pohybové
stereotypy.
 Důraz byl kladen též na ergonomickou edukaci a osvojení si základů školy zad.
 Hlavními kritérii, která jsem sledovala, bylo hodnocení bolesti, svalová síla,
hodnocení svalů s tendencí ke zkrácení a index tělesné hmotností BMI.
 Na konci lázeňské léčby došlo ke zlepšení u všech pěti klientů v hlavních
sledovaných kritériích. Pohybový program tedy kladně ovlivnil stav jejich
pohybového aparátu a pozitivně tak ovlivnil jejich celkový zdravotní stav.
 Z práce vyplývá i fakt, že v léčbě vertebrogenních onemocnění se pozitivně odráží
i ergonomická edukace v podobě školy zad, která by měla být zařazována u
každého jedince, který trpí touto formou bolesti a to jako prevence recidivy.
 Doporučuji však, aby školou zad prošli všichni, bez ohledu na to, zda
vertebrogenní bolesti mají, či nikoliv. A to nejlépe preventivně, již ve školním
věku.
 Ideální formou terapie vertebrogenních onemocnění je dle mého názoru
kombinace aktivního cvičení a aktivního způsobu života, s dodržováním
principů školy zad.
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Příloha číslo 7
Příklad skupinového cvičení s využitím velkého míče
1. ZP: Sed na míči. Mírné pohupy nahoru dolů. Držet vzpřímený sed, nezvedat chodidla
od podložky.
2. ZP: Sed na míči. Pohupy nahoru, dolů. Upažit, dlaně směřují k zemi. Malé kroužky
nataženými pažemi jedním i druhým směrem. Udržet vzpřímený sed. Zpevnit břicho.
3. ZP: Sed na míči, mírně rozkročit, upažit – nádech. S výdechem pomalý, kulatý
předklon mezi kolena. Nádech – obratel po obratli narovnat zpět do ZP.
4. ZP: Sed na míči, ruce na kolena. Kroužení pánví na míči jedním i druhým směrem.
5. ZP: Sed na míči, ruce v bok, vzpažit pravou – úklon trupu vlevo – výdech. Návrat
zpět do ZP – nádech. Totéž levou.
6. ZP: Sed na míči, ruce drží míč ze strany – natáhnout pravou dolní končetinu v kolenu
a držet rovnováhu. Zpět do ZP. Totéž levou. Pohled vpřed, rovná záda. Obměna – horní
končetiny v upažení.
7. ZP: Sed na míči, kroužit rameny směrem vzad, zdůrazňovat pohyb dozadu a dolů,
přitahovat lopatky k sobě.
8. ZP: Sed na míči, pomalé přední půlkruhy hlavou od ramene k rameni.
9. ZP: Sed na míči, výdech – úklon hlavy doprava, zatlačit levé rameno dolů. Nádech
zpět do ZP. Totéž vlevo.
10. ZP: Leh na míči na břiše – dlaně a špičky nohou na podložce. Zanožit pravou –
nádech, zpět do ZP – výdech. Totéž levou. Neprohýbat se v bedrech, udržet horní
končetiny natažené.
11. ZP: viz č. 7. Vzpažit- nádech, s výdechem ruce do svícnu, přitáhnout lopatky k sobě,
zpevnit hýždě. Nádech – zpět do ZP.

12. ZP: Leh na míči na břiše. Provádět krouživé pohyby břichem na míči v obou
směrech.
13. ZP: Leh, míč pod lýtky, dolní končetiny natažené, horní končetiny podél těla.
Zvednout pánev nad podložku - výdech, zpevnit hýždě a břicho, držet rovnováhunádech, zpět s výdechem do ZP.
14. ZP: Leh, míč pod lýtky. Ruce podél těla. Výdech – přitáhnout rukama jedno koleno
k břichu. Nádech – položit dolní končetinu zpět na míč. Střídat pravou, levou.
15. ZP: Leh pokrčmo, míč pod lýtky, upažit, dlaně dolů. Přetáčet s výdechem míč na
pravou stranu, s nádechem zpět. Totéž vlevo. Nezvedat ramena a lopatky od podložky.

Příloha číslo 8
Příklady cviků užitých při skupinovém cvičení v bazénu
1. Chůze ve vodě se zdůrazněným souhybem paží, vysoko zvedat kolena.
2. Chůze ve vodě vzad, nezapomínat na souhyb paží.
3. Chůze ve vodě, pohyb paží jako při plaveckém způsobu prsa.
4. Stoj čelem ke stěně bazénu, chytit se oběma rukama okraje. Položit se na vodu,
přitahovat se a odtahovat od okraje bazénu.
5. Stoj čelem ke stěně bazénu, ramena pod vodou, obě ruce se drží okraje bazénu –
nádech. Výdech – upažit pravou, dlaň vzhůru. Nádech zpět. Totéž levou.
6. Stoj čelem ke stěně, levá ruka se drží okraje bazénu, pravá v připažení – nádech.
Výdech – upažit pravou, dlaň dolů. Nádech zpět do výchozí polohy. Opakovat 5x
pravou i levou.
7. Stoj rozkročný čelem ke stěně bazénu. Obě ruce se drží okraje mírně od sebe.
Přenášet váhu vpravo – pokrčit pravé koleno. Návrat zpět. Totéž vlevo.
8. Stoj bokem ke stěně bazénu. Pravá ruka se drží okraje, levá je v upažení. Z upažení
předpažit levou a zpět do ZP. Totéž po změně stran.
9. Stoj bokem ke stěně bazénu. Pravá ruka se drží okraje. Levá v připažení. Provést
půlkruh s podřepem do předpažení a s podřepem zapažit.
10. Stoj bokem ke stěně bazénu. Upažit, simulovat jízdu na kole vnější dolní
končetinou. Opakovat totéž po změně strany druhou dolní končetinou.
11. Stoj bokem ke stěně – přednožit pokrčmo pravou, zpět do ZP. Totéž levou.
12. Stoj čelem ke stěně bazénu ruce se drží okraje, zanožit střídavě pravou, levou dolní
končetinu.
13. Stoj čelem ke stěně bazénu, střídavě unožovat pravou a levou dolní končetinu.

14. Stoj čelem ke stěně bazénu, provádět krouživé pohyby nataženou dolní končetinou.
Střídat pravou, levou.
15. Stoj v prostoru bazénu. Provádět chůzi na místě, vysoko zvedat kolena, simulovat
běžecký pohyb paží.
16. Stoj v prostoru bazénu. Upažit, kroužit nataženými horními končetinami pod vodou
v obou směrech.
17. Stoj v prostoru bazénu, připažit. Podřepem předpažit pravou a zapažit levou. Totéž
s výměnou paží.
18. Stoj v prostoru bazénu. Zapažit, spojit ruce za tělem – nádech. Výdech – zvětšit
rozsah pohybu do zapažení. Nádech zpět do ZP.
19. Splývavá poloha vleže na zádech, vzpažit – nádech. Výdech – přes upažení připažit.
20. Splývavá poloha vleže na břiše, provádět kraulový pohyb dolními končetinami.

Příloha číslo 9
Schéma postupů při diagnostice a terapii vertebrogeních poruch

Praktický lékař:
1. týden spondylogenní bolesti:
- anamnéza, klinické a orientační neurologické vyšetření, klid, suché
teplo, analgetizace, pravidelné návštěvy lékaře v bytě nemocného.
2. týden spondylogenní bolesti:
- odeslání k odborným vyšetřením, terapie podle doporučení
odborníků

Specialista /ortopéd, neurolog, spondylochirurg/:
- anamnestické a podrobné klinické vyšetření
- radiogram páteře včetně funkčních snímků
- neurologické vyšetření, laboratorní vyšetření
- navržení terapie: medikamentózní, protetické, rehabilitačního
programu ve spolupráci s rehabilitačním lékařem
- posudkové řešení – pracovní neschopnost ? či ambulantní léčení
při zaměstnání?

Specializované centrum / potíže delší než 2-3 měsíce/:
- anamnestické a podrobné klinické vyšetření
- neurologické speciální vyšetření včetně elektrofyziologických
metod
- psychologické vyšetření
- speciální paraklinická vyšetření: CT, MRI, celotělová scintigrafie,
laboratorní vyšetření, denzitometrie, biopsie s bakteriologickým a
histologickým vyšetřením
- spolupráce s týmem dalších odborníků
- léčba – konzervativní, protetická, rehabilitační
- spondylochirurgická, doléčení protetické, rehabilitační,
případně onkologické

(Müller, Kacerovský, 2001)

Příloha číslo 10
Obr. č. 1: Páteř – pohled ve třech rovinách

(Rašev, 1992)

Příloha číslo 11
Obr. č. 2: Bederní obratel – pohled shora

Obr. č. 3: Bederní obratel - pohled z boku

(www.giobio.ic.cz)

Příloha číslo 12
Obr. č. 4: Podélný řez páteří

(Mičánková Adamová, Bednařík, 2007)
Obr. č. 5: Správné držení těla

(Rašev, 1992)

Příloha číslo 13
Obr. č. 6: Svalový korzet – povrchová část

(Mičánková Adamová, Bednařík, 2007)

Příloha číslo 14
Obr. č. 7: Svalový korzet – hlubší vrstvy

(Mičánková Adamová, Bednařík, 2007)

Příloha číslo 15 – Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas
k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas s nahlížením do Vaší
dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie v rámci diplomové práce na FTVS UK.
Osobní data v této studii nebudou uvedena.
Dnešního dne jsem by/la poučen/a o plánovaném vyšetření a následné terapii. Prohlašuji
a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že pracovník, který mi
poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného
informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně
odpověděl.
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně rozuměl/a a výslovně souhlasím s
provedením vyšetření a následnou terapií.
Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním
výsledků terapie v rámci studie.

Datum:………………………………….
Osoba, která provedla poučení:……………………………………………………
Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………………….
Vlastnoruční podpis klienta/klientky:……………………………………………………

