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SOUHRN

Veronika Siisserová: Cervikokraniální syndrom: prevence a terapie.

Bakalářská práce se zabývá cervikokraniálním syndromem (CC syndrom),
jeho prevencí a terapií.
Na anatomické a kineziologické aspekty z oblasti krční páteře navazuje speciální část
podrobně popisující charakteristiku onemocnění, jeho incidenci, etiologii, etiopatogenezi
a komplementární
shrnuje rozdílný

vyšetření.

Terapeutická

přístup v jednotlivých

a léčebně preventivní

fázích onemocnění

část

a využití

přehledně
moderních

fyzioterapeutických postupů.
Velkou část práce tvoří praktická část, která obsahuje dvě kazuistiky. Každá
kazuistika obsahuje podrobné vyšetření klienta s návrhem terapie, průběhem terapie
a závěrečným zhodnocením rehabilitační léčby.
Klíčová slova: CC syndrom - krční páteř - prevence - rehabilitace

ABSTRACT

Veronika Siisserová: Cervico - cranial syndrome: prevention and therapy

This bacheloťs thesis deals with syndrome cervico - cranial (CC syndrome),
its prevention and therapy.
The anatomical and kineziological aspects of the cervical spině is followed by
a speciál section detailing the characteristics of the condition, its incidence, ethiology,
etiopathogenesis,

and complimentary

examinations.

The therapeutic and

curative

prevention section clearly summarizes different approaches at different stages of the
condition and the use of a modern physiotherapeutic approach.
The practical part, which contains two case reports, composes a large partion of the
work. Each case report include a detailed examination of the client with proposed therapy,
the course of therapy and the finál assessment of rehabilitative treatment.
Key words: CC syndrome - cervical spině - prevention - rehabilitation
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1 ÚVOD

Pojem vertebrogenní onemocnění je souhrnný název pro řadu klinických obrazů,
které jsou charakterizovány bolestmi, vegetativními změnami a poruchami hybnosti.
Rozhodující a nebo dokonce jedinou příčinou těchto syndromů je páteř. Změny na páteři
jsou zprvu jen funkční, později i morfologické a projevují se různými klinickými
symptomy v příslušných segmentech, kompresemi kořenů a výjimečně i míchy.
Vertebrogenní algický syndrom po právu řadíme do civilizačních chorob. S tímto
onemocněním se setkává ve své ordinaci každý lékař denně. V této době potřebuje zhruba
80 - 90 % lidí pomoc pro bolestivý syndrom pohybové soustavy. Počet postižených stále
stoupá a bolesti zad jsou také jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti,
neboť postihují převážně nemocné v produktivním věku (nejvyšší incidence těchto obtíží
se vyskytuje v období mezi 30 až 55 lety) (Kolář & Lewit, 2005). Bolesti zad se také často
objevují u mladých lidí, což může vést až k invalidizaci.
Tyto problémy hodně souvisí s naším špatným životním stylem tj. nedostatek
pohybu, sedavý způsob života, statické permanentní zatížení při práci, obezita, chybné
pohybové stereotypy, atd.
Cervikokraniální syndrom je označení pro bolesti hlavy okcipitálně a v zátylku,
případně pro vertigo spojené s poruchou v oblasti C páteře. Je to problém častý, vyskytující
se v jakémkoliv věku a se kterým se ve fyzioterapeutické praxi hodně setkáváme.
Cílem bakalářské práce je shrnout současné poznatky o vzniku CC syndromu a jeho
projevů, vytvoření přehledu nejčastěji používaných terapeutických přístupů se zaměřením
na metodiky fyzioterapie. V praktické části potom aplikovat tyto poznatky na dva klienty
s traumaticky vyvolaným CC syndromem. Výsledkem by mělo být snížení bolesti,
znovuzískání ztracené fyzické kondice a zabránění přechodu choroby do chronicity
a v neposlední řadě také snaha o co nej kratší trvání celkové profesní či sportovní
neschopnosti u klienta.
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2 POZNÁMKY K ANATOMU A KINEZIOLOGII KRČNÍ PÁTEŘE

2.1 PÁTEŘ A POHYBOVÝ SEGMENT PÁTEŘE

Páteř tvoří osu vzpřímeného těla, na kterou se připevňuje pletenec horních a dolních
končetin, a na které začínají svaly trupu. Páteř chrání nervové struktury (míchu, míšní
kořeny), má i podpůrnou funkci a zajišťuje všechny pohyby v ose těla, tj. anteflexi, retroflexi,
lateroflexi a rotaci trupu.
Páteř se skládá z 33 - 34 obratlů, 23 meziobratlových destiček a 24 pohybových
segmentů. První segment je mezi atlasem a axis, poslední mezi pátým bederním
a prvním křížovým obratlem (Čihák, 2001).
Z hlediska kineziologie je páteř nejdůležitější částí kostry, ve které má odezvu prakticky
každý pohyb trupu, končetin a hlavy. Z biomechanického hlediska je páteř jako celek
elastický, článkovaný a zakřivený válec. Z funkčního pohledu je při popisu stavby a funkce
páteře vhodné vycházet z koncepce tzv. pohybového segmentu páteře.

Pohybový segment páteře je

základní funkční jednotkou páteře. Segment se skládá

ze sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky,
fixačního vaziva a svalů. Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní
komponenty:
1) nosná a pasivně fixační komponenta segmentu - obratle a páteřní vazy,
2)

hydrodynamická komponenta segmentu - meziobratlová destička a cévní
systém páteře,

3)

kinetická a aktivně fixační komponenta segmentu - klouby a svaly
(Dylevský, 1994).

2.1.1 Nosná a pasivně fixační komponenta segmentu

Nosná komponenta segmentu - obratel

Na páteři rozeznáváme 7 krčních obratlů (vertebrae cervicales, Cl - C7), 12 obratlů
hrudních (vertebrae thoracicae, Thl - Thl2), 5 obratlů bederních (vertebrae lumbales,
LI

-

L5), 5 obratlů křížových,

srůstající v jednu

kost křížovou

4 - 5 obratlů kostrčních, spojených v kost kostrční (os coccygis).
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(os

sacrum),

Obratle jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými ploténkami (disky), meziobratlovými
klouby a silným vazivovým aparátem. Každý obratel má trojí hlavní, mechanicky odlišně
fungující složky: tělo (corpus vertebrae), oblouk (arcus vertebrae) a výběžky (processus
articulares, processus transverzi a processus spinosus).
Vertebrae cervicales mají nízká těla (mimo atlasu). Terminální plochy těl mají oválný
až ledvino vitý tvar a jsou zakřivené podobně jako plochy sedlového kloubu. Fo ramen
vertebrale C obratlů je trojhranné. Obratlové výběžky, nasedající na oblouk obratlový míří
jednak do stran, to jsou dva příčné výběžky a jednak směrem dozadu, to je nepárový trnový
výběžek. V místě připojení oblouku k obratlovému tělu se ještě nachází po obou stranách
obratle dva páry výběžků kloubních (horní a dolní) (Elišková & Naňka, 2006).
Na C páteři je nejmenší obratel C3 (viz. Obrázek 1). Obratel C7 (vertebra prominens)
má dlouhý, paličkovitě zakončený trnový výběžek, vyčnívající a hmatný na přechodu šíje
a zad. Zvláštní tvary mají obratle Cl a C2 (Čihák, 2001).

Obrázek 1. Průřez 3. krčním obratlem (Richtr, osobní sdělení, 2009).

PRŮŘEZ 3. KRČNÍM OBRATLEM
Medulla spinalis
Ligamentum denticulatum

Processus spinosus
Spatium epidurale s žilní pleteni
Dura mater

Vertebrae
cervicales

Spatium
subarachnoidale
Radix dorsalis
Radix ventralis
Rr. communicanle:

N. spinalis
Ganglion spinale
Anulus fibrosus
Nucleus pulposus

Vv. vertebrales
A. vertebralis

Corpus vertebrae
Discus intervertebralis (odříznut)
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•

ATLAS, nosič (Cl)

Atlas je obratel mající tvar kostěného prstýnku, nemá tělo a tvoří jej dva kostěné oblouky,
(viz. Obrázek 2). Na atlasu rozeznáváme tyto tvary:
a) arcus anterior - přední ohraničení atlasu,
b) tuberculum anterius - nízký hrbolek, vyčnívající uprostřed oblouku dopředu,
c) arcus posterior - odpovídá oblouku obratle,
d) tuberculum posterius - vyčnívá uprostřed zadního oblouku dozadu,
e) massaela laterales - mohutné postranní části spojující oba oblouky,
f) facies (fovea) articulares superiores,
g) facies (fovea) articulares inferiores,
h) fovea dentis - plochá kloubní jamka uprostřed vnitřní plochy předního
oblouku, slouží ke spojení se zubem C2,
i) sulcus arteriae vertebralis - žlábek pro a. vertebralis.

Trnový výběžek atlasu chybí a je nahrazen drobným hrbolkem na zadním oblouku.
Hrbolek lze vyhmatat při max. předklonu hlavy. Atlas je transmisní obratel na jehož horní
kloubní plochy naléhají kondyly tylní kosti, proto je součástí jak atlantooccipitálního
tak atlantoaxiálního spojení (Čihák, 2001; Mráz et al., 2004).

Obrázek 2. Atlas, pohled shora (http://www.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Textbook_
Textbook.php).
nřoWní nMrnilr

ploška po zubu čepovce

drsnatina úponu
příčného vazu nosiče
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•

AXIS, čepovec (C2)

Axis má vzhled běžného krčního obratle, ale je masivnější než C3 (viz. Obrázek 3).
Na čepovci rozeznáváme tyto útvary:
a) dens axis - zub čepovce, je kraniálně z těla vyčnívající sloupec,
b) apex dentis - představuje kuželovité zakončení zubu,
c) facies articularis anterior,
d) facies articularis posterior,
e) processus articulares superiores,
f) processus articulares inferiores.
Čepovec je součástí antlantoaxiálního spojení. Ve srovnání s ostatními krčními obratli je
masivní obratel (Čihák, 2001; Mráz et al., 2004).

Obrázek 3. Axis, pohled shora (http://www.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Textbook_
Textbook.php).

z u b čepovce

horní kloubní
plocha

otvor příčného
výbéžku

příčný
výběžek

dolní
kloubní
patka
obratlového
oblouku

ploténka předního
obratlového o b l o u k u

Pasivně fixační komponenta segmentu

Mezi pasivně fixační komponenta páteře patří dlouhé vazy páteře a krátké vazy páteře.
Dlouhé vazy páteře jsou ligamentum longitudinale anterius (přední podélný vaz), ligamentum
longitudinale posterius (zadní podélný vaz) a ligamentum sacrococcygem

posterius

superficiale. Krátké vazy páteře jsou ligamenta flava (žluté vazy), ligamenta intertransversaria
a ligamenta interspinalia (Dylevský, 1994).
íi

2.1.2 Hydrodynamická komponenta segmentu

Disci intervertebrales jsou chrupavčité útvary spojující sousedící plochy obratlových těl.
Nacházíme je v pohyblivém úseku páteře, je jich celkem 23. Mezi atlasem a čepovcem diskus
není - první je až mezi C2 a C3, poslední destička je mezi tělem L5 a SI. Destičky
se významně podílejí na délce presakrálního úseku páteře a tím i na výsledné výšce postavy
jedince. Kolagenní vlákna destičky jsou kondenzována především do 10 - 12 lamelárně
uspořádaných vazivových prstenců, anuli fibrosi - uvnitř je nucleus pulposus, což představuje
vodnaté

řídké jádro

kulovitého

až

diskovitého

tvaru.

Intervertebrální

disky

jsou

hydrodynamické tlumiče, absorbují statické a dynamické zatížení páteře (Dylevský, 1994).
K cévnímu systému hlavy a krku patří truncus brachiocephalicus (první větev
z arcus aorte), který se ve výši articulatio sternoclavicularis dělí na arteria carotis communis
dextra a arteria subclavia dextra. Arteria carotis communis sinistra je druhou větví oblouku
z aorty, která se přikládá k levému boku trachey. Arteria carotis communis se v trigonum
caroticum ve výši jazylky dělí na arteria carotis interna a externa. Vpravo z truncus
brachiocephalicus a vlevo přímo z aorty vzniká arteria subclavia, která zásobuje část krku,
mozek a hrudník (Elišková & Naňka, 2006).

2.1.3 Kinetická a aktivně fixační komponenta segmentu

Kinetická komponenta segmentu - klouby

Articulationes intervertebrales mají především významnou roli při zajištění pohybu
sousedících obratlů, menší význam mají z hlediska nosnosti. Proto, je-li zatížení páteře
doprovázeno pohybem, tvoří meziobratlové klouby a meziobratlové destičky funkční
jednotky. Systém kloubů a vazů spojujících kost týlní s atlasem se nazývá kraniovertebrální
spojení. Zahrnuje následující kloubní spoje:
a) Articulacio atlantooccipitalis - jedná se o párové skloubení mezi kostí týlní a atlasem.
Hlavní pohyby jsou kývavé, předozadní, kolem osy horizontální frontální. Také jsou
možné malé úklony s posunem kondylů po jamce do stran.
b) Articulacio atlantoaxialis dělíme na:
> Articulacio atlantoaxialis mediana - je spojení atlasu s dens axis, jedná se o nepárové
skloubení. Vazy, které doplňují toto skloubení jsou ligamentum transversum atlantis,
ligamentum crucifonne a ligamenta alaria.
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> Articulacio atlantoaxialis lateralis -

je spojení atlasu a axis v párových kloubech

mezi processus articulares. Mají volné pouzdro, které umožňuje otáčení atlasu kolem
axis (Dylevský, 1994).

Aktivně fixační komponenta - svaly

Svalstvo krku tvoří svalové skupiny různého původu a podle toho i různé inervace.

a) Podkožním svalem krku je platysma (inervace n. facialis).
b) Svalem na laterální straně krku je m. sternocleidomastoideus (inervace n. accessorius
a větve z plexus cervicalis).
c) Svaly jazylky se podle uložení dělí na suprahyoidní a infrahyoidní. Suprahyoidní svaly
jsou m. mylohyoideus (inervace n. trigeminus), m. stylohyoideus (inervace n. facialis),
m. geniohyoideus (inervace hypoglossus), m. digastricus (inervace n. trigeminus).
Infrahyoidní svaly jsou m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. omohyoideus.
Všechny tyto svaly jsou inervované z plexus cervicales.
d) Mm. scaleni (inervace z předních kořenů krčních nervů).
e) K hlubokým svalům krku patří m. longus capitis (inervace přední kořeny Cl - C5),
m. longus colli (inervace přední kořeny C3- C8), mm. intertransversarii anteriores
cervicis, m. rectus capitis anterior a m. rectus capitis lateralis (inervace přední kořeny Cl)
(viz. Obrázek 4) (Dylevský, 1994).

Obrázek 4. Svaly zad - povrchová vrstva, střední vrstva, hluboká vrstva (Netter, 2003).
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2.2 KINEZI0L0G1E KRČNÍ PÁTEŘE

2.2.1 Pohyblivost páteře

Pohyblivost páteře závisí jak na pevnosti vazivového aparátu, tak i na svalstvu trupu.
Pohyby páteře se uskutečňují zejména v krčním a bederním úseku. Veškeré pohyby v páteři
jsou nesmírně komplikovaným dějem, jehož se zúčastňuje řada drobných i větších kloubů,
svalů a vazů. Rozhodující v dynamice páteře je také meziobratlová ploténka, která je v mládí
elastická a během dalších let se vysušuje, objevují se drobné trhlinky, opotřebovává se okolní
vazivo a ploténka se snižuje a to vše má vliv na snížení funkční zdatnosti páteře.
Základní pohyby na páteři jsou předklony a záklony (anteflexe a retroflexe), úklony
(lateroflexe), otáčení (rotace) a pérovací pohyby (při chůzi).
Anteflexe a retroflexe jsou nej větší v krčním úseku, kdy celkový rozsah pohybu
je kolem 90°, v Th páteři je pohyb omezen na poslední obratle a v bederní části je záklon
stejný jako v krční, ale předklon je menší. Při záklonu jsou nejvíce namáhané a zranitelné tři
oblasti páteře a to dolní C obratle, hrudní a bederní přechod (oblast Thll - L2, oblast
L4-S1).
Lateroflexe jsou téměř stejné v krční a bederní části páteře (krční 30°, bederní 35°).
V hrudní páteři jsou omezené spojením žeber s páteří a s hrudní kostí.
Rotace je rozsáhlá v oblasti krční (60 - 70°), z toho však 30 - 35° probíhá mezi atlasem
a axis. V hrudní části je dosti velká rotace (25 - 35°), v bederní páteři je rotace kolem 5 - 1 0 °
(Čihák, 2001).

2.2.2 Zvláštnosti pohybů páteře podle RTG studií při anteflexi a retroflexi

Páteřní

kanál

se v Cp při předklonu

prodlužuje, při záklonu

se zkracuje

a předozadně zužuje. Při předklonu krční páteře se horní obratle mírně posouvají dopředu
(mezi C2 a C3 až o 2 - 3 mm), při záklonu se sunou zpět - vzniká tzv. translační pohyb.
Při kývnutí se hlava pohybuje v atlantookcipitálních kloubech a atlas se současně naklání
dopředu vůči axis. Při předklonění celé Cp se atlas rovněž sklání dopředu, v průběhu pohybu
se však hlava naklání dozadu vůči atlasu (Čihák, 2001).
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2.2.3 Zvláštnosti pohybů páteře podle RTG studií při rotaci a lateroflexi

Rotace obratlů je postupná a přenáší se vždy na další, nižší obratel. V krční páteři
převážně mezi atlasem a axis probíhají malé rotace (do 20 - 25°). Při maximálním předklonu
Cp je rotace možná jen mezi atlasem a axis, pro napětí ligg. interspinalia a lig. nuchae. Tato
rotace mezi Cl a C2 je naopak vyřazena při záklonu. Při čisté lateroflexi hlavy a Cp rotuje
současně axis, a to trnem na opačnou stranu (tj. do konvexity ukláněné páteře) (Čihák, 2001).

2.2.4 Zúčastněné svaly na pohybech krční páteře

Na anteflexi C páteře se podílejí m. longus capitis, m. longus colli, m. rectus capitis
anterior, mm. scaleni a pomocnými svaly jsou mm. sternocleidomastoidei. Při anteflexi pohyb
stabilizuje m. pectoralis major a svaly extendující dolní krční páteř a horní hrudní páteř. Svaly
provádějící anteflexi zároveň neutralizují možný torzní pohyb vznikající převažujícím tahem
svalů na jedné straně.
Retroflexi

C

páteře

provádějí

m.

trapezius,

m.

erector

trunci

(et

capitis)

a subokcipitální svaly a pomocnými svaly jsou mm. sternocleidomastoidei. Při retroflexi
pohyb stabilizují dolní snopce m . trapezius, mm. rhomboidei a svaly napřimující krční páteř
a bederní páteř. Svaly provádějící retroflexi zároveň vzájemně neutralizují úklon a rotaci krční
páteře.
Hlavními svaly při rotaci C páteře jsou m. sternocleidomastoideus (opačné strany),
svaly spinotransversálního systému (stejné strany) a svaly transversospinálního systému
(opačné strany) a pomocnými svaly jsou mm. scaleni (stejné strany), m. trapezius (stejné
strany). Pohyb zde stabilizují mm. rhomboidei a svaly na přechodu Th a L páteře.
Neutralizačními svaly jsou stejnojmenné druhostranné svaly, které ruší rotační tahovou složku
aktivních svalů.
Lateroflexi C páteře provádějí jednostranně se kontrahující svaly, které jinak
zabezpečují anteflexi a retroflexi Cp - m. longus capitis et colli, m. rectus capitis anterior,
mm. scaleni, m. strenocleidomastoideus, m. trapezius a všechny systémy hlubokých zádových
svalů a stabilizačními svaly jsou mm. rhomboidei (Dylevský, 1994).
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2.2.5 Zakřivení páteře

Lidská dospělá páteř je zakřivena v sagitální rovině (předozadně) a mírně i v rovině
frontální. Pro sagitální zakřivení je typické střídání lordóz a kyfóz. Zakřivení dodávají páteři
pružnost.
Lordóza je obloukovité vyklenutí dopředu. Krční lordóza má vrchol u C4 - C5, bederní
lordóza L3 - L4.
Kyfóza je oblouk vyklenutý dozadu. Hrudní kyfóza má vrchol u Th6 - Th7. Kyfoticky
je

zakřivená

i

křížová

kost,

která

úhloví tě

nasedá

na

L5

(promontorium)

a pokračuje obloukem konvexním dozadu (Čihák, 2001).
Skolióza je boční zakřivení páteře a je patrná jen u určité části populace. Je dána
pootočením obratlů kolem jejich předozadní i podélné osy v úseku torakální, lumbální
nebo torakolumbální páteře. Může být jen přechodná při jednostranném krátkodobém zatížení
páteře, jindy může být vytvořena fyziologická skolióza u praváků či leváků, která je dána
zkříženou asymetrií končetin (Elišková & Naňka, 2006).

2.2.6 Páteřní sektory

Páteřní sektory nejsou sice tak přesně ohraničené jako anatomické úseky páteře překrývají se, ale lépe vystihují pohybové možnosti axiálního systému. Z funkčního hlediska
pak vypadá rozdělení páteře takto:
a) horní krční sektor - kraniocervikální, ty lni kost + Cl - C3,
b) dolní krční sektor - cervikobrachiální, tvoří segmenty C3 - Th4,
c) horní hrudní sektor - cervikothorakální (horní hrudník), C6 - Th7,
d) dolní hrudní sektor - Th6 - L2, v tomto vymezení je zahrnuta i dolní hrudní
apertura,
e) horní bederní úsek - thorakolumbální, Th9 - L3,
f) dolní bederní úsek - přechod mezi L3 - SI
(http://biomech.ftvs. cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/axsystem_funkcni_sektory.php).
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Horní krční sektor

Horní krční sektor v sobě zahrnuje oblast lebeční báze se všemi spoji lebky
a osového skeletu, čelistní klouby a celou mechaniku žvýkání. Sektor je dominantním
a řídícím článkem celého axiálního systému těla. Z tohoto sektoru jsou ostatní sektory řízeny,
ovlivňovány a aktivovány. Má sice nepřímý, ale o nic méně významný vztah k některým
strukturám

CNS

zasahujícího

do

řízení

motorických

funkcí

-

především

k tzv. vestibulárním jádrům prodloužené míchy a mozečku. Tento vztah je z části
zprostředkován i cévním zásobením útvarů v zadní lebeční jámě (http://biomech.ftvs. cuni.cz/
pbpk/kompendium/anatomie/axsystem_funkcni_sektory.php).

Dolní krční sektor

Dolní krční sektor má bezprostřední vztah k funkci pletenců a k funkci horních
končetin. Nejporuchovějším místem sektoru je C3 - C5/6. Má vztah k cévnímu zásobení
míchy a prostřednictvím míšních nervů i k autonomní inervaci řady orgánů. Má vztah
k inervaci na HK (pažní pleteň), dýchacích svalů (mezižeberní svaly, bránice) (http://
biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/axsystem_funkcni_sektory.php).

3 SPECIÁLNÍ ČÁST

3.1 VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM (VAS)

3.1.1 Charakteristika VAS

VAS zahrnuje onemocnění, na jejichž patofyziologii se určitým způsobem podílí
páteř. Patří mezi jedny z nejčastějších chorob. Při VAS je porušena normální vazba
mezi dvěma či více obratli, meziobratlovými klouby a mezi příslušným párem míšních
kořenů. V důsledku toho dochází k poruchám motorické a senzitivní funkce segmentu
a také k vegetativní

poruše. Současně dochází

i ke změnám

dynamiky

páteře

(Ambler, 2002).

3.1.2 Incidence a etiologie onemocnění

80 - 90 % populace v dospělosti potřebuje pomoc pro bolestivý syndrom pohybové
soustavy. Největší finanční zátěž představují ti u nichž potíže vyústí až v chronický stav,
což je 6 - 10 % pacientů (Chaloupka et al., 2003).
Počet postižených stále stoupá, závažné je to, že se bolesti zad častěji objevují
i u mladých lidí. U osob pod 45 let jsou na druhém místě z příčin návštěvy lékaře. Bolesti
zad jsou pátým nejčastějším důvodem hospitalizace a čtvrtou nejčastější příčinou
chirurgických zákroků (Hnízdil, 2001).
Jedním z hlavních důvodů tak vysoké incidence je, že jako bolest zad se manifestuje
celá řada příčin. Mezi nej důležitější příčiny vertebrogenních obtíží patří např. poranění
muskuloligamentózního aparátu, protruze a výhřez meziobratlové ploténky, spinální
stenóza, anatomické anomálie, spinální nebo paraspinální infekce, uskřinutí nervu
v kořenovém kanále při kostěné apozici nebo kalcifikaci, systémová a onkologická
onemocnění, viscerální onemocnění a psychosociální příčiny atd.
V současné době je velmi obtížné stanovit podíl vrozené indispozice a podíl zátěže
dané způsobem života či degenerativními změnami páteře, a proto není dosud také zřejmé,
které změny jsou primární, a které vznikají až sekundárně patologickým přetížením.
Na páteř totiž působí jak síly zevní, tak vnitřní. Ze zevních sil má nej větší význam síla
tíhová, vnější silové vektory se během pohybu rozšiřují o rotační a střižné. Vnitřní síly
vznikají při posturální stabilizaci, tj. během držení segmentů těla při působení zevních sil.
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Nejvíce působí

na oblast

lumbosakrálního

přechodu,

potažmo

na celou

páteř,

prostřednictvím silové aktivity. Při poruše vnitřních sil dochází k narušení stability
LS úseku a rozvoji bolesti a neurologického deficitu (Kolář, 2006).
Mezi rizikové faktory patří také špatný životní styl tj. nedostatek pohybu, sedavý
způsob života, statické permanentní zatížení při práci, obezita, chybné pohybové
stereotypy, atd. Další rizikové faktory jsou vrozené vývojové vady na páteři, pánvi a DK,
opakovaná mikrotraumata, vadné držení těla, svalové dysbalance. Vliv má také
prochlazení, alergie a psychický činitel (Hromádková et al., 2002).

3.1.3 Etiopatogeneze

Etiopatogeneze je složitá a doposud ne zcela vyjasněná.
Poruchy pohybové soustavy můžeme rozdělit na funkční a strukturální. Mezi funkční
poruchy řadíme funkční blokády konkrétního páteřního segmentu nebo řetězení blokád,
přetížení svalstva a vazů z důvodu špatného držení těla, vadných pohybových stereotypů,
hypermobility nebo při nadměrně těžké práci, kdy dochází k přetížení pohybového systému
jako takového. Onemocnění vnitřních orgánů (plíce, srdce, žaludek, ledviny, atd.) vyvolává
reflexní reakci v příslušném segmentu včetně bolesti zad. Naopak obtíže s páteří imitují
poruchu příslušného vnitřního orgánu, tuto spojitost nazýváme viscerovertebrální vztahy
(Mlčoch, 2003).
Prvním projevem je blokáda (funkční porucha kloubů, který je zablokován
a „uzamčen" v krajní poloze svého normálního pohybu). S blokádou pak také souvisí
reflexní změny v daném segmentu. Týká se to kůže, svalstva, ligament atd. Je-li omezen
pohyb, je zvýšené svalové napětí nejvýznamnější změnou, protože může samo
znehybňovat kloub, a tak výrazně omezovat pohyb (Lewit, 2003).
Při dlouhodobém opakování a delším trvání dochází ke změnám strukturálním
a trofickým a vznikají regresivní změny (degenerace a trhlinky v anulus fíbrosus
meziobratlové destičky) a změny produktivní (spondylóza a spondylartróza)
(Ambler, 2002).
Jako spondylóza se označují reaktivní změny (osteofyty) na okrajích obratlových těl.
Význam mají hlavně dorzální osteofyty, které mohou prominovat do páteřního kanálu
nebo zužovat foramen intervertebrale a dostávat se do kontaktu s nervovými strukturami.
Vznik spondylózy souvisí s degenerativními změnami obratlové ploténky, která ztrácí
vodu, snižuje se a dochází tak ke kontaktu okrajů obratlových těl. Degenerativní změny
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disku

s reaktivními

osteofyty

na

obratlových

tělech

nazýváme

osteochondrózy,

ty se nejčastěji vyskytuj í na dolní C páteři (C4 — C7) (viz. Obrázek 5) a L páteři (L3 — SI).

Obrázek 5. Spondylóza krční páteře - zúžení prostoru mezi C5 - C6, osteofyty v oblasti
C5- C6 (http://old. If3.cuni.cz/studium/materialy/revmatologie/degenerativni. html).

Spondylartróza jsou degenerativní změny na skloubeních intervertebrálních
nebo unkovertebrálních

(kontak

mezi

processus

uncinatus

s vyšší

meziobratlovou

ploténkou). Může vést až k zúžení foramen intervertebrale a kořenové kompresi
nebo i k zúžení páteřního kanálu.
Diskopatie je degenerativní postižení meziobratlové ploténky a změny v její
architektonice (fibróza, zhrubění anulus fibrosus). Dochází k rozvláknění a uvolnění
vazivového prstence (anulus fibrosus), vnitřní jádro (nucleus pulposus) se vyklenuje
a postupně dojde až k ruptuře vazivového prstence výhřezu vyklenující se části ploténky
(hernie disku) (Ambler, 2002).
Uvedené poruchy mohou zůstat klinicky němé, někdy však mohou vyvolat poruchu
funkce. Hlavní
vyznačenou

příčina,

vazbu

mezi

proč

nedokážeme

nálezem

diagnosticky

morfologickým,

postihnout

neurologickým

nedostatečně
a

rozsahem

subjektivních obtíží, spočívá v tom, že se navzájem ignorují. Proto také někdy chybí
vysvětlení, proč se některý pacient s morfologickým nálezem upraví po konzervativní
léčbě a jiný, s nálezem stejného rozsahu, musí být operován. Stejně tak obtížně
vysvětlujeme, proč po stejném operačním výkonu máme zcela odlišné výsledky.
Pohled na etiopatogenezi vertebrogenních obtíží se v posledních letech neustále
vyvíjí. I přes výrazný pokrok v této oblasti však doposud nelze u vysokého procenta
pacientů stanovit definitivní diagnózu a to vzhledem k nedostatečné vazbě mezi příznaky,
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patologickými změnami a výsledky zobrazovacích metod. Ve výsledcích zobrazovacích
metod často identifikujeme značné strukturální nálezy, které jsou ale bez neurologického
nálezu a bez výrazných subjektivních obtíží, neboť vlivem funkčních reakcí má páteř
daleko větší adaptační možnosti, než je tomu u periferních kloubů (Kolář & Lewit, 2005).

3.2 CERVIKOKRANIÁLNÍ SYNDROM (CC SYNDROM)

Cervikokraniální syndrom je často užívané označení pro bolesti hlavy okcipitálně
a v zátylku, případně pro vertigo spojené s poruchou v oblasti C páteře. Jde o problém
častý, vyskytující se v jakémkoliv věku. Porucha morfologická nebo funkční je nejčastěji
v segmentech A/O, C1/C2, ale i kaudálněji, včetně C - Th přechodu. Bolesti z šíje
se mohou šířit okcipitálně a bitemporálně a mohou jako věnec mířit i retrobulbárně
a bifrontálně. Nejčastěji jsou tupé. Cervikokraniální faktor se nezřídka kombinuje
s primárními bolestmi hlavy, může je startovat, a to včetně migrénových záchvatů.
Segment A/O má viscerovertebrální vztah s oblastí krčních mandlí. Děti a dospívající
s anamnézou recidivujících tonzilitid mají pravidelně blokády tohoto klíčového segmentu
(Nevšímalová et al., 2002). Nyní, kdy se používají přesnější diagnostické techniky vše také
nasvědčuje tomu, že sakroiliakální posun u dětí a mladistvých jde ruku v ruce s blokádou
v kraniocervikálním

spojení,

nejčastěji

v segmentu

A/O.

Bylo

také

zjištěno,

že po manipulaci tohoto kloubu se sakroiliakální posun zpravidla upravuje.
Důležitou roli zde hrají šíjové svaly. Dlouhé svaly jako m. sternocleidomastoideus,
mm. scaleni, m. trapezius a m. levator scapulae s častými bolestivými spoušťovými body,
probíhají po celé délce krku a tím reagují na poruchu v každém pohybovém segmentu.
Potom nejspíš rozhoduje reakce nervové soustav o tom, zda při určité lézi nemocný ucítí
pouze lokální bolest

v šíji, v rameni, či v horní končetině, nebo hlavně bolest hlavy

(Lewit, 2003).
Bolesti CC syndromu mají typicky chronicko - intermitentní charakter, provokují
se zátěží C páteře, ale značnou roli zde hrají i psychogenní faktory. Proto je důležité
v dif. dg. odlišit jiné příčiny bolesti hlavy, zejména tenzní cefalgie, ale i syndrom nitrolební
hypertenze. Samostatnou variantou je anteflexní cefalea (vzniká po dlouhodobém držení
hlavy v předklonu) a cervikální migréna, kdy bolesti mohou mít hemikranický charakter
s vystupňovaným zvracením, takže připomínají klasickou migrénu.
Častým příznakem u CC syndromu je závrať. Vzniká jednak úzkým topickým
vztahem vertebrálních artérií, které zásobují vestibulární systém, ke krční páteři, jednak
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poruchou propriocepce v páteřních kloubech a šíjových svalech, které se uplatňují
při udržení rovnováhy. U starších lidí jsou závratě častější, dochází ke kompresi
již sklerotické a. vertebralis produktivními změnami (osteofyty), především v určité poloze
hlavy a to hlavně při záklonu a rotaci. U CC syndromu rozlišujeme několik typů závratí
(Ambler, 2002).
Klasickou závrať typu Méniérovy nemoci, kdy záchvaty závratě trvají hodiny
až několik dnů. Nemocný popisuje točivou závrať a je schopen určit směr točení.
Je to doprovázeno nauzeou, zvracením a šuměním v uchu s poruchou sluchu. Jsou však
i méně těžké záchvaty, u nichž je doba trvání kratší, chybí tinitus, porucha sluchu
a místo pravého točení je pocit houpání (Kramer & Grifka, 2009).
Cervikální závrať zahrnuje poněkud polymorfní skupinu krátce trvajících závratí,
vyvolaných určitým postavením nebo pohybem hlavy proti trupu, při kterém nemocný
udává pocit náhlého tahu ke straně, dopředu nebo dozadu s pocitem, že se musí bránit
pádu. Nauzea a zvracení zpravidla chybí. Nemocní často trpí bolestí hlavy.
Funkční porucha krční páteře může způsobit i krátkodobou ztrátu vědomí,
tzv. cervikální synkopa, kdy typická je opět závislost na pohybu nebo poloze hlavy. Jde
0 velmi prudké ataky. Nejčastěji je to vyvolané při záklonu, kdy nemocný má pocit
závratě, záhy však upadne, obvykle s krátkou ztrátou vědomí, vzácně může dojít
1 k epileptickému paroxysmu (Lewit, 2003).
Objektivně je u CC syndromu omezení dynamiky C páteře, zejména do rotace
a retroflexe. Vyskytují se reflexní změny v měkkých tkáních (trigger points a HAZ hyperalgická kožní zóna), svalové dysbalance, blokády C páteře, chybné dýchání
a vegetativní projevy (Ambler, 2002).
Trigger points (TrP) je bod zvýšené iritability v tuhém svalovém snopečku,
který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolat charakteristickou přenesenou bolest
i vegetativní příznaky. Při přebrnknutí takového snopečku pod prsty dojde k svalovému
záškubu, při kterém nemocný udává bolest. Lze to prokázat na EMG. Většina TrP mizí
reflexní cestou, některý se musí odstranit pomocí jehly. Rozlišujeme aktivní a latentní TrP.
Aktivní TrP jsou zdrojem bolesti, hlavně přenesené. Latentní bolest nepůsobí, avšak jsou
bolestivé při přebrnknutí (Lewit, 2003).
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3.3 POMOCNÁ (KOMPLEMENTÁRNÍ) VYŠETŘENÍ

Pomocná zobrazovací vyšetření jsou ve většině případů nezbytná pro stanovení
správné diagnózy nebo její upřesnění.
Základem vyšetření páteře je rentgenové vyšetření. Využívají se snímky ve dvou
projekcích - předozadní (AP) a bočné (B), převážně vleže. Šikmé snímky v krční
a horní hrudní páteři zobrazují velmi dobře intervertebrální foramina, v bederní páteři
se používají k zobrazení páteřního oblouku. Šikmé snímky C páteře na intervertebrální
foramina jsou indikovány u krčních kořenových syndromů, šikmé snímky bederní páteře
u průkazů spondylolýzy. Funkční snímky se zhotovují převážně v krční a bederní oblasti,
vestoje nebo vsedě. Provádí se v lateroflexích doleva nebo doprava v AP projekci
a v předklonu a záklonu v bočné projekci. Při předklonu se páteř rozvíjí do kyfózy,
obratlová těla se posunují dopředu o 1 - 2 mm, přední intervertebrální prostor se zužuje
a zadní naopak rozšiřuje. Při záklonu je to naopak, zužuje se nejen zadní část
intervertebrálního prostoru, ale i foramen intervertebrale. Blokáda jednotlivých segmentů
se projeví nerozvíjením v anteflexi a retroflexi (Nekula, 2001). Transorální předozadní
snímek C páteře (s ústy dokořán) nejlépe zobrazí cervikokraniální přechod. Na snímcích
posuzujeme - poruchy držení (fyziologická zakřivení, lordóza a kyfóza na bočních
snímcích, na AP projekci skolióza a rotace obratlů, rigidita páteře atd.), tvar obratlů
(na bočném snímku ventrální snížení komresivní fraktury, obratle ploché, štěrbinovité
atd.),

spondylotické

změny

(osteofyty),

změny

struktury

obratlů

(osteoporóza,

sklerotizace), šíři kanálu páteřního, spinální stenózu (Nevšímalová et al., 2002).
Nepostradatelnou zobrazovací metodou je také CT - počítačová tomografie. CT
na páteři slouží k určení rozsahu postižení obratlů patologickým procesem, úrazem
a dobře znázorní páteřní kanál (Ambler, 2002).
Modernější zobrazovací metodou je MR - magnetická rezonance. Je jedinou
metodou, která dovoluje zobrazit míchu a struktury v páteřním kanálu v celém rozsahu
neinvazivním způsobem. Jedině velká skolióza je kontraindikací k úspěšnému vyšetření.
Vyšetřuje se hlavně v sagitálních rovinách, ve vybraných případech i v transverzálních
rovinách (Nekula, 2001). Vyšetřovací oblasti se získávají zpracováním pohybu vodíkových
iontů v magnetickém poli. Na páteři má nezastupitelné místo v určování degenerace disku
a spinální stenóze.
Nezbytným
je EMG -

doplňkem v diagnostice poruch periferního nervového

systému

elektromyografie (Ambler, 2002). Povrchová elektromyografíe (surface
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elektromyography)

patří

do

skupiny

elektroíyziologických

metod

označovaných

souhrnným názvem elektromyografie. Pracují na principu registrování elektrických
projevů činnosti svalového a nervového systému. Záznam se nazývá elektromyogram
(De Luca, 1993).
3.4 TERAPIE U CERVIKOKRANIÁLNÍHO SYNDROMU

3.4.1 Terapie u akutního stádia
U akutního stádia je důležité dodržovat aspoň 2 - 3 dny klid na lůžku s kombinací
s medikamentózní léčbou. U VAS se využívají většinou analgetika, antiflogistika, směs
myorelaxancií a nesteroidní antirevmatika.
Velmi často pomáhá také přiložení snímatelného límce. Krční ortézy či límce jsou
zevně aplikované pomůcky určené k restrikci pohybu a kontrole polohy krční páteře. Krční
límce se indikují u neinfekčních zánětlivých etiologií, posttraumatických, operačních
a degenerativních stavů projevující se akutní či chronickou bolestí. Bolest může postihovat
oblast krku, hlavy a ramen. Nejčastěji bývá axiálního mechanického charakteru.
Rozlišují se ortézy krční a cervikotorakální. Krční ortézy podpírají oblast krku
a hlavu, cervikotorakální fixují krk a horní část hrudníku. Dále dělíme ortézy podle
stabilizačního efektu na měkké límce (minimální efekt), semirigidní ortézy (střední efekt),
rigidní ortézy (maximální efekt).
Minimálního stabilizačního účinku dosáhneme přiložením měkkých límců.
Je pochopitelné, že molitanový pás přiložený kolem krku nemůže mít významnější
imobilizační

efekt. Molitanový

pás nepochybně

působí tepelně izolačně a tím

i myorelaxačně. Pacienty bývá dobře tolerován, můžeme tedy počítat s vysokou mírou
spolupráce. Měkký krční límec svému nositeli poskytuje proprioceptivní zpětnou vazbu
určující polohu krku.
K nejpopulárnějším zástupcům semirigidních krčních límců patří v našich
podmínkách límce Philadelphia, Jde o dvoudílné ortézy, jejichž přední díl by měl být
kraniálně opřen o dolní čelist a zadní o týlní kost. Kaudální oporu představují ramena
a sternum. Vedle imobilizace krční páteře dominuje restrikce pohybu v temporomandibulárním kloubu. Semirigidní krční límec, který nemocnému nevadí při otevírání úst,
není dostatečně vysoký.
Maximální restrikci pohybu v krční páteři dosáhneme přiložením rigidních ortéz.
Jedná se o zevní opory složené z komponenty fixované k hrudnímu koši, k níž je připojena
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součást různým způsobem upínající hlavu. Rigidní spojení těchto dvou složek zajišťuje
vzájemnou imobilizaci. Velice slušnou stabilitu dosáhneme v oblasti C-Th přechodu.
Vzhledem k tomu, že krk není fixován v distrakci, ponecháváme lordotické krční páteři
určitou vůli především k flekčně-extenční pohybům (Barsa & Suchomel, 2005).

V akutní fázi CC syndromu je pro uvolnění svalových spazmů vhodná aplikace tepla
lokálně např. solux, biolampa, lavaterm, parafín, případně nahřátá tepelná rouška.
Z fyzikální léčby aplikujeme např. DD proudy, TENS, Leducův proud, Trábertův
proud, UZ, atd.
DD proudy patří do nízkofrekvenční terapie. Principem této metody je aplikace
nízkofrekvenčních

sinusových

monofázických

proudů

(DOSIS),

nasedajících

na galvanickou složku (BASIS). Základní druhy DD proudů jsou dva tzv. MF - monopfasé
fixe a DF - diphasé fixe. Kombinací těchto základních proudů pak vznikají další proudy
a to CP, LP, RS, MM, CCFO. Účinky DD proudů jsou převážně analgetické, vazodilatační,
hyperemizační a dráždivé.
TENS (transkutánní elektrostimulace) je zvláštní forma nízkofrekvenční terapie.
Největší

uplatnění

nachází v oblasti

nefarmakologického tlumení bolesti, zvláště

v pohybovém systému. V poslední době se začíná s úspěchem používat i při tlumení
intenzivního svědění, provázejícího hojení popálenin.
Leducův proud a Trábertův proud také patří k nízkofrekvenčním proudům a jejich
účinek je hlavně analgetický.
Ultrazvuk je mechanické vlnění, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi
žádný elektrický proud, proto se řadí do mechanoterapie. K terapeutickým účelům
se využívá frekvence 0,8 až 3 MHz. UZ má řadu fyziologických účinků např. zlepšení
lokální cirkulace a tím i zlepšení metabolismu, pokles aktivity sympatiku vede
přes zlepšené prokrvení ke svalové relaxaci, ústup bolestí z lokální ischemie, zlepšení
regeneračních

schopností

tkání

jako

důsledek

všech

předchozích

účinků

(Poděbradský & Vařeka, 1998).
Dále se v tomto období mohou provádět měkké techniky a trakce (kontrola RTG
snímku). Lze také aplikovat respirační fyzioterapii. Důležitou součástí před každou terapií
je korekce správné postury (lehu, sedu, stoje atd.).
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3.4.2 Terapie u subakutního a chronického stádia

V této fázi začínáme s kinezioterapií. Při cvičení se vyhýbáme cvikům, které
provokují bolest. Cvičí se pomalu a tahem. Každý cvik doprovází nádech a výdech.
Po provedení cviku následuje uvolnění.
Terapii lze rozdělit na pasivní přístupy, kam zařazujeme měkké techniky, mobilizace
a manipulace, PIR prováděné fyzioterapeutem, masáže a z fyzikální terapie můžeme dál
aplikovat

např. DD proudy, TENS, Leducův proud, Trábertův proud, UZ, atd.

Mezi aktivní přístupy řadíme analytická a uvolňovací cvičení, automobilizace, PIR, AGR
a

syntetická

cvičení

zaměřená

na

obnovu

správných

pohybových

programů

a stereotypů (zařazujeme různé pomůcky a různé koncepty).

PASIVNÍ PŘÍSTUPY:

Využíváme zde myoskeletální medicínu, která spočívá v manipulačních
a mobilizačních technikách.

Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost

periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Nejčastěji
je to používáno u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou
ke svalovým spasmům atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle
kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů (http://www.lekarionline.cz/ortopedie/zakroky/manipulacni-terapie-mobilizace).
Z fyzioterapie dále využíváme PIR - postizometrickou relaxaci. Po dosažení předpětí
klademe odpor tlaku nemocného ve směru opačném blokádě o minimální

síle

a o trvání kolem 10 sekund. Potom vyzveme nemocného aby povolil a čekáme jestli
k uvolnění skutečně došlo. Teprve potom provádíme pohyb ve směru blokády, avšak pouze
potud, pokud neucítíme sebemenší odpor (pokud to dovolí relaxace nemocného).
Lze opakovat. Nemocný si techniku PIR může provádět také sám jako autoterapii.
Při AGR (antigravitační relaxace) se využívá jak pro izometrický odpor, tak ve fázi
relaxační, gravitační síly hlavy nebo končetiny jako velice fyziologický a také přesně
dávkovatelný podnět. Při této technice se prodlužuje jak izometrická fáze, tak relaxační.
Největší předností této metody je, že jde od počátku o autoterapii, kterou si může nemocný
provádět doma několikrát denně (Lewit, 2003).
V subakutní fázi můžeme také využít reflexní masáž. Ty se od klasických masáží liší
svým

cílem,

provedením

a

mechanismem
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účinku.

Mechanickým

působením

na hyperalgetické zóny dochází k reflexnímu ovlivnění i na příslušných vnitřních
orgánech. Při cervikokraniálním syndromu je indikována sestava šíjová.

AKTIVNÍ PŘÍSTUPY:

Využíváme uvolňovací automobilizační cvičení na jednotlivé úseky C páteře
a C - Th přechodu (viz. Přílohy).
Zapojujeme také spinální cviky. Spinální cviky působí komplexně na svalový korzet
kolem páteře, zejména však procvičují rotační funkci hlubokých svalových systémů,
jelikož v průběhu pohybu dochází postupně k jejich uvolnění, protažení a aktivaci.
Základem spinálního pohybu je protichůdný pohyb bederní části páteře vůči páteři krční.
Velikost torze je ovlivněna polohou DKK. Pevným bodem jsou lopatky, které společně
s rameny a HKK leží stále na podložce. Jedním ze základních předpokladů správného
provedení je optimální souhra více pohyblivé C páteře s hlavou a méně pohyblivé L páteře
s pánví. Důležité je, aby pohyb hlavy nepředbíhal pohyb DKK a nedocházelo k prohýbání
v bedrech a v krční páteři. Pohyb je vždy doprovázen řízeným dýcháním a prováděn
pomalu (Bursová, 2005).

Léčebným problémem je vlastní ovlivnění stabilizační funkce, kterou nelze ovlivnit
jen prostřednictvím univerzálních cviků, proto je důležité zaměřit se na hluboký
stabilizační systém páteře (HSSP). HSSP představuje svalovou souhru, která zabezpečuje
stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů. Zapojení svalů do stabilizace
páteře je automatické. Na stabilizaci se nikdy nepodílí jen jeden sval, ale v důsledku
svalového

propojení celý

svalový

řetězec.

Ovlivnění

hluboké stabilizace

páteře

je základním terapeutickým postupem, jak u akutních, tak i chronických vertebrogenních
poruch. Nelze ji ovlivnit prostřednictvím univerzálních cviků. Jedná se o výcvik svalů,
které nejsou v dané funkci pod volní kontrolou a klient jejich aktivaci při všech cvičeních
substituuje náhradní svalovou souhrou. Výcvik cílené svalové stabilizace je edukačním
terapeutickým systémem. Nespočívá v tom, že klient dostane cviky, které každý den
provádí, nýbrž se snaží svaly aktivovat v jiné stabilizační kvalitě. K cílené aktivaci svalů
se využívá centrálních programů, které umožní zapojit svaly do popsané stabilizační
funkce automaticky (Kolář & Lewit, 2005).
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K aktivaci HSSP lze využít i senzomotorickou stimulaci (SMS). Je to metodika, jejíž
cílem je dosažení reflexní automatické aktivace žádaných svalů bez výraznější vědomé
kontroly. V této metodě jde o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexní svalové kontrakce,
v

rámci

určitého

pohybového

stereotypu,

ovlivněním

proprioreceptorů,

které

se významnou měrou podílejí na řízení zvláště stoje a vertikálního držení i provádění
přesných koordinovaných pohybů. Veškeré informace z receptorů jsou vyhodnocovány
v centrálním nervovém systému (mozek, mícha) a poté jsou vydány příkazy svalům,
jak mají správně a adekvátně zareagovat na daný podnět (viz. Obrázek 6).

Obrázek 6. Schéma proprioreceptivního reflexu (http://medicina.ronnie.cz/c-3839senzomotorika-ii-uvod-zaklady.html).

MÍCHA

senzitivní (dostředivý, afferentni) nerv

KOSTERNÍ
SVAL

zadni
kořen

přední
kořen

motorický (odstředivý, efferentní) nerv

legenda:
ti... šlachové tělisko,

SMS

vychází

svalové vřeténko, 0... intrafuzálni vlákna, •... motorická ploténka

z

koncepce

dvou

stupňů

motorického

učení:

1.

stupeň

je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení,
na tom se podílí hlavně mozková kůra. Řízení pohybu na této úrovni je únavné jako každý
proces, který vyžaduje aktivaci kůry. Proto se CNS snaží po dosažení alespoň základního
provedení pohybu přesunout řízení na nižší pohybová podkorová regulační centra, kde
tento 2. stupeň motorického řízení je méně únavný a hlavně rychlejší. Cílem SMS je právě
dosažení reflexní, rychlé, automatické aktivace žádaných svalů s nejméně zatěžujícím
provedením pohybu s dobrou koordinací svalů. K tomu je zapotřebí dobrá spolupráce
jak CNS, tak periferních receptorů - kloubních, svalových, kožních, hlavně z plosky
nohy, hlezna, kolene, pánve, ramen, krku i hlavy (http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?
option=com_content&view=article&id=l 33 :senzomotorickastimulace&catid=l 8:kondic&I
temid=68). Výsledkem působení SMS je zvýšení ostražitosti a pohotovosti svalů, zrychlení
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nástupu svalové kontrakce a reakce svalů (rychleji a správně zareagujeme na změnu stavu,
rovnováhy), zvyšuje se schopnost pohybového systému zaznamenat ohrožení stability
zvenku i zevnitř (citlivost na podněty) a v poslední řadě prevence traumat kloubů, páteře
a svalů (http://medicina.ronnie.cz/c-3839-senzomotorika-ii-uvod-zaklady.html).
Obsahem SMS je soustava balančních cvičení v různých posturálních polohách.
Vlastní cvičení spočívá v tom, že udržujeme zvolenou nestabilní polohu, kterou volíme
úmyslně tak, aby vybalancování a udržování bylo podstatně náročnější než vlastní
vzpřímený stoj. Z náčiní pro toto cvičení můžeme využít např. velký míč (pezzibaly),
overbally, balanční talíře, šlapadla, posturomed, trampolíny atd. (Bursová, 2005).

Dále

lze

ze

speciálních

metodik

použít

metodu

Roswithy

Brunkowové,

která vypracovala koncept založený na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců.
Díky ní se zlepšuje funkce oslabeného svalstva, stabilizuje se páteř a končetiny
bez nežádoucího zatížení kloubů

a dochází

také k reedukaci správných

pohybů

bez nežádoucích složek. Nejvíce se tato metoda indikuje u poruch páteře, artróz,
při poruchách držení těla a pohybových
při periferních

obrnách,

centrálních

vzorců, při vadném postavení

poruchách

hybnosti

a

roztroušené

kloubů,
sklerózy

(Pavlů, 2002).

McKenzi vyvinul koncept diagnostiky, který je založený na opakovaných testech
pohybů,

které

pacient

dle

doporučení

provádí.

Vyšetření

a terapie

se

odvíjí

od subjektivních pocitů pacienta a fyzioterapeutova objektivního zhodnocení. McKenziho
rozdělení syndromů podle bolestivých příznaků umožňuje pacientovi pochopit významnou
úlohu cvičení, protože během vyšetřování a vlastní terapie si přesně uvědomuje,
kterým pohybem se jeho příznaky zhoršují nebo zlepšují. McKenzi rozlišuje tyto
syndromy: posturální syndrom, dysfunkční syndrom, derangement syndrom a ostatní
syndromy (http://www.mckenzie.cz/uvod/charakteristika.htm).
U posturálního syndromu se bolest projevuje při dlouhodobém setrvání v neměnné
chybné pozici těla, zejména v sedu. Bolest u tohoto syndromu ustupuje při pohybu.
U dysfunkčního syndromu bolest nastupuje nebo se výrazně zvyšuje v konečných
fázích pohybu, ale při opakovaném provádění téhož pohybu se nemění.
Derangement syndrom se projevuje vystřelující bolestí už při některém testu,
např. při testu opakovaných flexí, opakovaných extenzí apod. Mění svou intenzitu,
ale maximum bolesti není v konečné fázi pohybu. Narůstání bolesti při opakované flexi
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a ubývání při extenzi svědčí pro posteriorní derangement. Opačné chování hovoří
pro poměrně vzácný anteriorni derangement (Pavlů, 2002).

Důležité pro úspěšnou terapii je dodržování ergonomických zásad - viz. prevence
onemocnění. V některých případech je navrhována lázeňská léčba.
3.4.3 Operační terapie
Pokud je klinický stav nemocného způsoben výlučně poruchou funkce, není důvod
k operaci. Někdy však porucha funkce může být výsledkem anatomické změny vyžadující
chirurgický zákrok (Lewit, 2003).
Operační terapie je indikována omezeně u výhřezu ploténky,

chondróze

s dorzálními osteofyty a některých degenerativních chorobách, kde výkon může zlepšit
situaci pacienta. Operativa páteře v posledním období prodělává bouřlivý rozvoj. Nové
postupy a implantáty umožňují řešit stavy, které ještě před několika lety znamenaly
invalidizaci pacienta (Hromádková et al., 2002).

3.5 PREVENCE ONEMOCNĚNÍ

Bolesti krční páteře se řadí mezi tzv. civilizační onemocnění. Bolest krční páteře
postihuje zejména lidi sedavého zaměstnání a špatného držení těla, hlavy a ramen nebo ty,
kteří volí špatnou podložku hlavy nebo polohu spánku. Jestliže trávíme hodiny u počítače,
v autě, v předklonu nebo jiné nepřirozené poloze, zakládáme si na problém s krční páteří
(www.bolest-zad.cz).
U většiny kancelářských prací jsou bolesti zad dávány do souvislosti s hypokinezí
a dlouhodobým sezením, často ve vynucených polohách. Proto při delším sezení dochází
ke sklopení pánve do retroverze, oploštění bederní lordózy, v oblasti hrudní páteře
ke zvýšení hrudní kyfózy a v krční oblasti k předsunu či předklonu hlavy. Toto nesprávné,
uvolněné, kulaté držení se dále vyznačuje protrakcí ramen, omezeným dýcháním
a stlačením břišních orgánů. S předsunutou hlavou také souvisí posunutí těžiště hlavy
dopředu, a tím dochází také k dalším posturálním a svalovým změnám. Subokcipitální
svaly se zkracují, zvyšuje se aktivita extenzorů šíje a inhibičně se pak snižuje aktivita
šíjových flexorů. Předsunuté držení hlavy pak může vést ke vzniku funkčních poruch
v oblasti hlavových a temporomandibulárních kloubů. Těmto problémům lze zabránit
správnou výškou pracovního stolu. Ten má být vysoký tak, aby nebylo nutné
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se ani předklánět, ani zvedat příliš HKK. Židle má být těsně u stolu, aby se trup mohl držet
zpříma a vysoká tak, aby chodidla byla pevně na zemi . Měla by mít správné anatomické
opěry pánve a zad, individuálně lze doporučit opěrky předloktí. Při práci s počítačem by
měl být monitor umístěn ve středu před pracovníkem a bočně vzhledem k oknům. Zorná
vzdálenost asi 50 - 70 cm, horní řádka monitoru by měla být přibližně v úrovni očí
(Gilbertová, 2005).
Při spánku se doporučuje poloha na zádech pouze s nízkým polštářem. Nutné je mít
hlavu a krk podložené tak, aby udržovali fyziologické zakřivení C páteře. U starších lidí
a u lidí s kulatými zády nebo se závratěmi se doporučuje zpravidla vyšší a pevný polštář.
Důležité je pravidelně cvičit doporučené cviky a vyhýbat se pohybům nebo polohám,
které provokují bolest. Ze sportů se dává přednost plavání. Doporučované jsou i jízda
na kole (vysoko řidítka), chůze na běžeckých lyžích a kulturistika prováděná rekreačně.
Méně vhodné jsou míčové hry a prudké doskoky, přemety, kotouly a mosty.
Nadbytečná hmotnost také nepříznivě působí na celý organismus. Dochází mimo jiné
k přetěžování páteře a kloubů. Proto snížení nadbytečné váhy je jednou z možností,
jak obtíže zmírnit.
Klientům je dobré také doporučit vhodnou literaturu, např. Škola zad.
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4 PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 KAZUISTIKA Č.l

4.1.1 Anamnéza

klientka: V. Ž.
rok narození: 1990
váha: 58 kg
výška: 169 cm
BMI: 20,3 (přiměřená hmotnost)

NO: autonehoda 1.8.2008, problémy začaly až druhý den. Indikován krční límec, ten nosila
4 - 5 týdnů, i na noc. Klientka si stěžovala na bolesti hlavy hlavně při delší chůzi a psaní pocity pálení v oblasti trapézů, bolesti s propagací do Th páteře. Ze začátku jí jednostranné
bolesti budili i v noci, nyní už ne. Nyní přetrvávají bolesti při delší flexi Cp (čtení, psaní),
bolesti ustupují při extenzi Cp za cca 6 sekund. Ranní bolesti hlavy. Po ránu klientka
pociťuje točení hlavy (krátkodobé).

OA: běžné dětské onemocnění, časté zlomeniny léčené sádrovou fixací (zápěstí, zlomenina
claviculy, naštípnutá holeň atd.), před třemi roky dlouhodobé bolesti lokte, podezření
na tenisový loket řešeno sádrou na tři měsíce, poté zjištěna příčina od páteře. Záněty šlach
na obou HKK (léčba ortézami).

PA: studentka.

SA: bydlí s rodiči v rodinném domku.

RA: negativní.
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4.1.2 Aspekce
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Pohled zepředu

Pohled z boku

Pohled zezadu

stoj o střední bázi, PDK do ZR,
snížená příčná klenba nožní,
valgózní postavení kolen, kl.,
L kolen. kl. je více do
hyperextenze, spiny ve stejné
výšce, postavení pupku
symetrické, insuficientní břišní
svalstvo, prsní bradavky ve
stejné výšce, torakobrachiální
trojúhelník symetrický, ramena
ve stejné výšce, postavení
klíčků souměrné, hlava v ose
páteře
snížená příčná klenba nožní,
L kolen. kl. je více do
hyperextenze, fyziologická
anteverze pánve, insuficientní
břišní svalstvo, výrazná bederní
lordóza, HK ve VR a postavení
před osou těla, ramena jsou
v protrakci, předsunuté držení
hlavy
stoj o střední bázi, PDK do ZR,
větší zatížení vnitřních stran
chodidel bilaterálně, paty mají
kulovitý a symetrický tvar,
symetrie achillovek, valgózní
postavení kolen, kl., popliteální
rýhy symetrické, P kolen. kl. ve
flexi a mírné VR, spiny i
pánevní lopaty ve stejné výšce,
torakobrachiální trojúhelník
symetrický, lopatky symetrické,
ramena ve stejné výšce, hlava
v ose páteře

Spontánně zaujatý paty zvedlé od země, retroverze
sed
pánve, kyfotické zakřivení
páteře, ramena do elevace
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Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

beze změny

beze změny

beze změny

paty položené na zemi,
retroverze pánve, kyfotické
zakřivení páteře, mírnější
elevace ramen

4.1.3 Palpace
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Palpací bylo zjištěno mírné napětí v horní části
m. trapezius. Linea nuchae superior, zadní
oblouk atlasu, zadní okraj foramen magnum,
processus transversus Cl, processus spinosus
C2, příčné výběžky C obratlů, Erbův bod a
acromiální úpon m. trapezius nebolestivý.

Stále přetrvává napětí v horní části m.
trapezius bilaterálně.

4.1.4 Vyšetření olovnicí
Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Měření zezadu

olovnice procházela středem
intergluteální rýhy a dopadala
mezi paty

beze změny

Měření zepředu

olovnice se kryla s pupkem
a dopadala mezi chodidla

beze změny

Měření zboku

olovnice procházela středem
ramenního a kyčelního kloubu

beze změny

4.1.5 Zkrácené svaly
Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Vstupní vyšetření 3.12. 2008
Sval

L strana

P strana

L strana

P strana

m. quadratus
lumborum

0

0

0

0

paravertebrální
svaly

1

1

1

1

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

m. trapezius horní část

0

0

0

0

m. levator
scapulae

0

0

0

0

m. sternocleidomastoideus

0

0

0

0

m. pectoralis
major:
abdominální část
sternální část
claviculární část
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4.1.6 Funkční svalový test
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Pohyby

L strana

P strana

L strana

P strana

Obloukovitá flexe
krku

4+

4+

4+

4+

Flexe krku sunutí vpřed

4+

4+

4+

4+

Jednostranná
flexe krku

4-

4+

4-

4+

Extenze krku

4-

4-

5-

5-

Jednostranná
extenze krku

4-

4-

4-

4+

Addukce lopatek

4-

4-

4+

4+

Kaudální posunutí
a add. lopatek

4-

4-

4+

4+

Elevace lopatek

4-

4-

5

5

Abdukce s rotací
lopatek

4-

4-

4-

4+

4.1.7 Hypermobilita
Žádná hypermobilita se u klientky nevyskytovala.
4.1.8 Goniometrie
Goniometrie Cp měřena aktivně.
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

S 30° - 0 - 25°

S 30°- 0 - 30°

F 30° - 0 - 30°

F 40° - 0 - 40°

R 40°- 0 - 40°

R 450.0-45°
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4.1.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření
25. 3. 2009

Schoberova vzdálenost

rozvinutí páteře o 11 cm

rozvinutí páteře o 12 cm

Forestierova fleche

hrbol kosti tylní se dotýkal stěny

hrbol kosti tylní se dotýkal
stěny

Čepojova vzdálenost

rozvinutí páteře o 1,5 cm

rozvinutí páteře o 2,5 cm

Ottová inklinaČní
vzdálenost

rozvinutí páteře o 3 cm

rozvinutí páteře o 3 cm

Ottová reklinační
vzdálenost

zmenšení páteře o 1,5 cm

zmenšení páteře o 2 cm

Thomayerova vzdálenost

od země chybí 11,5 cm

od země chybí 9,5 cm

Lateroflexe C páteře

levá str. - 9 cm, P str. - 10 cm

levá str. - 8 cm, P str. - 8
cm

Lenochova zkouška

scházely tři prsty

scházelo 2,5 prstu

4.1.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Flexe trupu

Flexe krční páteře

Test na m. serratus anterior

Stereotyp dýchaní

Klientka se nebyla schopna
posadit obloukovitou flexí,
posazovala se švihem za pomocí
zvednutí DKK. Při posazování
docházelo nejprve k aktivaci
zádových svalů, teprve poté se
zapojilo břišní svalstvo.

Výstupní vyšetření
25.3.2009

beze změny

Klientka zvládla obloukovitou
flexi i předsun C páteře.

beze změny

Při kliku docházelo mírně k
prohnutí v L oblasti. Slabé
mezilopatkové svaly a svaly na
HKK se projevily chvěním.

Prohnutí v L oblasti
negativní. Mírnější chvění
mezi lopatkového svalstva
a svalů na HKK.

abdominální dýchání

abdominální dýchání
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4.1.11 Vyšetření čití (symetrické)
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření
25. 3. 2009

Taktilní

dotyk bříšky prstů cítila

beze změny

Algické

dotyk ostrým hrotem cítila

beze změny

Termické

rozeznala chladný a teplý předmět

beze změny

Diskriminační

rozpoznala o kolik bodů se jedná

beze změny

Pohybocit

vnímala začátek i konec pohybu

beze změny

Polohocit

test se zkoušel na HK, klientka je
schopna rozeznat polohu své HK

beze změny

Stereognózie

rozeznala hmatem všechny
předložené předměty

beze změny

4.1.12 Vyšetření reflexů (symetrické)
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření
25.3.2009

Reflex bicipitový
(segment C5, C6)

výbavný

beze změny

Reflex radiopronační
(segment C6)

výbavný

beze změny

Reflex tricipitový
(segment C7)

výbavný

beze změny

Reflex flexorů prstů
(segment C5 - C8)

výbavný

beze změny

Pyramidové jevy iritační
a zánikové

negativní

beze změny
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4.1.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
•

Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Vyšetření na dvou vahách
Romberg I. - stoj o střední bázi
Romberg I. - stoj o široké bázi
Romberg I. - stoj o úzké bázi

bez výrazných rozdílů
klidný stoj
klidný stoj
neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené zapojování
trupového svalstva, pohyby horních končetin
Romberg II. - stoj o střední bázi mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené zapínání
gluteálních svalů a svalů trupu, náklon trupu na pravou
stranu
Romberg II. - stoj o široké bázi
mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní
Romberg II. - stoj o úzké bázi
neklidný stoj, zvýšená hra prstů, zvýšené zapínání
gluteálních svalů a svalů trupu, subjektivně klientka
udává pocity titubací ventrodorzálně
Romberg III. (otevřené oči)
mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené zapínání
gluteálních svalů a svalů trupu, oslabený m. gluteus
- stoj na levé DK
medius, pohyby horních končetin
Romberg III. (otevřené oči)
nestabilnější než stoj na LDK, zvýšená hra prstů, zvýšené
zapínání gluteálních svalů a svalů trupu, oslabený m.
- stoj na pravé DK
gluteus medius, stáhnutí lopatek k sobě, pohyby horních
končetin
Romberg III. (zavřené oči)
klientka se cítila nejisté, dlouho nevydržela stát na jedné
- stoj na levé DK
DK, zvýšená hra celého těla
Romberg III. (zavřené oči)
nestabilnější, viz. stoj na LDK
- stoj na pravé DK
Hautant
negativní
•

Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Vyšetření na dvou vahách
Romberg I. - stoj o střední bázi
Romberg I. - stoj o široké bázi
Romberg I. - stoj o úzké bázi

bez výrazných rozdílů
klidný stoj
klidný stoj
stoj klidnější než při vstupním vyšetření, hra prstů
pozitivní, mírné zapojování trupového svalstva
Romberg II. - stoj o střední bázi
beze změny
Romberg II. - stoj o široké bázi
beze změny
Romberg II. - stoj o úzké bázi
stoj klidnější než při vstupním vyšetření, hra prstů
pozitivní, zapínání gluteálních svalů a svalů trupu,
subjektivně klientka udává pocity titubací ventrodorzálně
Romberg III. (otevřené oči)
beze změny
stoj na levé DK
Romberg III. (otevřené oči)
méně stabilní než stoj na LDK, beze změny
stoj na pravé DK
Romberg III. (zavřené oči)
zvýšené titubace všemi směry, dlouho nevydržela stát na
- stoj na levé DK
jedné DK
Romberg III. (zavřené oči)
méně stabilní, viz. stoj na LDK
- stoj na pravé DK
negativní
Hautant
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4.1.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
Vstupní vyšetření 3.12. 2008

Výstupní vyšetření 25. 3. 2009

Rytmus a pravidelná chůze s normálním
stereotypem stojné fáze chůze (dopad paty,
postupné zatížení, odraz přes palec). Chůze
pozadu, po špičkách, patách a se zavřenýma
očima nečiní problémy.

beze změny

4.1.15 Plán rehabilitace
4.1.15.1 Krátkodobý rehabilitační plán
Cílem krátkodobého RHB plánu je zlepšit stav klientky, odstranit bolestivost
a zvýšit rozsahy pohybu páteře. Pro klientku je důležitý nácvik správného stereotypu sedu,
vzhledem k tomu, že je ještě studentkou a dlouhodobě sedí.
K uvolnění a protažení svalů hypertonických a zkrácených lze využít uvolňování
kůže a podkoží měkkými technikami, reflexní masáží a PIR.
K uvolnění a zvětšení rozsahu pohybu Cp a Lp lze využít analytické uvolňovací
cvičení a automobilizační cvičení, které nejprve může probíhat s vyloučením gravitace
vleže na zádech, poté vsedě.
Důležité je klientku naučit analytickému posilování mezilopatkových, břišních
a gluteálních svalů.
K oslovení a aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře a dynamických
stabilizátorů lopatek je možno využít např. dynamickou svalovou stabilizaci na velkých
míčích a senzomotorický trénink dle Jandy.

4.1.15.2 Dlouhodobý rehabilitační plán
Cílem je

udržení získaného zdravotního

stavu klientky

a zabránit přejití

do chronicity. Pokračování v analytickém a syntetickém cvičení, které se naučila během
terapie. Pokračovat v aktivaci HSSP. Důležitá je správná životospráva - správná korekce
sedu,

zvedání

břemen,

správná

obuv,

správné

atd. Z aerobního tréninku je doporučeno plavání.

39

uspořádání

pracovního

místa

4.1.16 Průběh rehabilitace
Předchozí RHB: série RUB léčby v září a říjnu roku 2008. Od té doby si cvičila klientka
sama doma.
1. Návštěva:
> seznámení s klientkou, nastínění průběhu naší spolupráce,
> odebrána anamnéza, provedeno vstupní vyšetření.
2. Návštěva:
> M T C páteře,
>

instruktáž na uvolnění C páteře pomocí overballu (viz. Obrázek 36, 37, 38, 39),

> PIR mm. trapezii, mm. levatores scapulae, mm. SCM, mm. pectorales majores
vleže na zádech + autoterapie,
> korekce správného sedu.
3. Návštěva:
> M T C páteře,
> protažení paravertebrálních svalů v oblasti L páteře,
> kontrola autoterapie PIR a uvolňovacích cvičení na overballu + instruktáž
na uvolnění L páteře pomocí overballu (viz. Obrázek 40, 41),
> analytické

posilovači

cvičení

na mezilopatkové

svaly

vleže

na břiše

(viz. Obrázek 7, 8, 9,10,11,12).
4. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> kontrola autoterapie PIR a uvolňovacích cvičení na overballu,
> kontrola doposud naučených analytických posilovačích cviků + přidány další
(viz. Obrázek 13, 14, 15, 16, 17),
> uvolnění C- Th přechodu vsedě.
5. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> kontrola doposud naučených analytických posilovačích cviků,
> PIR mm. trapezii, mm. levatores scapulae, krátkých extenzorů šíje vsedě
+ autoterapie (viz. Obrázek 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
6. Návštěva:
> M T C páteře,
> kontrola PIR vsedě,
> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče (viz. Obrázek 42, 43, 44, 45).
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7. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče (viz. Obrázek 46, 47, 48, 49,
50,51).
8. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče,
> kontrola autoterapie všech doposud naučených cviků.
9. Návštěva:
> provedeno výstupní vyšetření,
> instruktáž o správné životosprávě (obuv, sed atd.).

4.1.17 Zhodnocení rehabilitační terapie

Objektivně došlo u klientky k mírnému zlepšení hybnosti celé páteře. Stále přetrvává
problém s flexí v C páteře, kdy klientka stále nepoloží bradu na hrudník (chybí 2,5 prstu).
Svalová síla mezilopatkového svalstva a svalů krku je větší. Objektivně je viditelná slabší
levá polovina těla, subjektivně to klientka pociťuje také. Zvýšené napětí v horní části
m. trapezius bilaterálně. Klientka už dovede spontánně zaujmout správný sed, kdy paty
pokládá na zem a sedí vzpřímeně. V této poloze však ještě nevydrží dlouho, pociťuje
napětí v bederní a hrudní oblasti. Subjektivně se klientka cítí lépe, bolesti nemá.
S klientkou byla dobrá spolupráce. Někdy se stalo, že domluvenou schůzku den
předem zrušila z důvodu školy, takže díky tomu bylo málo času na terapii. Naučené cviky
v průběhu terapie si klientka pamatovala. Často měla tendenci cvičit rychle a švihově,
takže ze začátku byla nutná častá korekce. Ke konci terapie už cvičila plynule a pomalu.
Velkým problémem u takhle mladé klientky je stále přetrvávající insuficience HSSP. Toho
si je klientka sama vědoma a počítá s tím, že i přes ukončení naší spolupráce bude nadále
pokračovat v nastoleném režimu domácí autoterapie a v respektování dlouhodobého
rehabilitačního plánu.
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4.2. KAZUISTIKA Č. 2

4.2.1 Anamnéza

klientka: M. M.
rok narození: 1968
váha: 73 kg
výška: 172 cm
BMI: 21,2 (přiměřená hmotnost)

NO: před rokem 5. 1. 2008 měla klientka nehodu na lyžích (srážka s dalším lyžařem).
Po týdnu bolestí hlavy a špatné pohyblivosti C páteře se vydala klientka za svým lékařem.
Indikován krční límec a analgetika. Po 14 dnech neustupujících potížích je odeslána
do nemocnice na týden, kde jí byli indikovány infuze, elektroterapie a solux. Klientka
pociťovala zlepšení. Nyní

má bolesti jen

při dlouhodobém

sezení

u počítače

a při dlouhodobém cestování v autě. Ulevové polohy neudává.

OA: běžné dětské onemocnění, v roce 1999 operace varixů, v roce 2002 zlomenina levého
kotníku.

PA: sekretářka.

SA: bydlí v rodinném domku s manželem a dvěma dětmi.

RA: negativní.
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4.2.2 Aspekce

Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

stoj o střední bázi, snížená
podélná klenba nožní na obou
nohách, valgózní postavení
kolen, kl., P patella je výše, P
spínaje výše, postavení pupku
symetrické, insuficientní břišní
Pohled zepředu
beze změny
svalstvo, prsní bradavky ve
stejné výšce, torakobrachiální
trojúhelník je na pravé straně
větší, ramena mírně v elevaci,
postavení klíčků souměrné,
hlava v ose páteře
snížená podélná klenba nožní,
fyziologická anteverze pánve,
insuficientní břišní svalstvo,
výrazná bederní lordóza,
HK neprochází středem stehna - předsunuté držení hlavy mírnější,
Pohled z boku
postavení před osou, ramena
ostatní beze změny
jsou v protrakci, předsunuté
držení hlavy
stoj o střední bázi, paty mají
kulovitý a symetrický tvar,
symetrie achillovek, valgózní
postavení kolen, kl, P popliteální
rýha je výše, gluteální rýha
Pohled zezadu
beze změny
nerovnoměrná - pravá je výš,
P spínaje výše, torakobrachiální
trojúhelník je na pravé straně
větší, skoliotické zakřivení
v přechodu Th - L páteře,
ramena v elevaci, hlava v ose
páteře
DKK na špičkách a podsunuté
Spontánně zaujatý sed pod židli, paty zvedlé od země, paty položené na zemi a před
chybí retroverze pánve, ramena
židlí, spontánně zaujatý sed
jsou v protrakci
zlepšen
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4.2.3 Palpace
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

Palpací bylo zjištěno mírné napětí v horní části
Mírné napětí na P straně m. trapezius
m. trapezius. Linea nuchae superior, zadní oblouk přetrvává. Erbův bod citlivý na P straně,
atlasu, zadní okraj foramen magnum, processus úpon m. trapezius bolestivý na P straně.
transversus Cl, processus spinosus C2, příčné
Fascie volnější.
výběžky C obratlů neboletivé. Erbův bod
a acromiální úpon m. trapezius bolestivý na obou
stranách. Fascie nepruží, je napjatá.

4.2.4 Vyšetření olovnicí
Vstupní vyšetření 6. 1. 2009

Měření zezadu
Měření zepředu

Měření zboku

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

olovnice procházela středem
intergluteální rýhy a dopadala
mezi paty
olovnice se kryla s pupkem
a dopadala mezi chodidla
olovnice neprocházela středem
ramenního a kyčelního kloubu,
byla posunuta dorzálně

beze změny
beze změny

beze změny

4.2.5 Zkrácené svaly
Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

Vstupní vyšetření 6.1. 2009
Sval

L strana

P strana

L strana

P strana

m. quadratus
lumborum

1

1

1

1

paravertebrální
svaly

1

1

0

0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

m. trapezius horní část

1

1

0

1

m. levator
scapulae

1

1

0

1

m. sternocleidomastoideus

1

1

0

1

m. pectoralis
major:
abdominální část
sternální část
claviculární část
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4.2.6 Funkční svalový test
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

Pohyby

L strana

P strana

L strana

P strana

Obloukovitá flexe
krku

4

4

4+

4+

Flexe krku sunutí vpřed

4

4

4+

4+

Jednostranná
flexe krku

4

4

4

4

Extenze krku

4

4

4+

4+

Jednostranná
extenze krku

4

4

4

4

Addukce lopatek

3+

3+

4

4

Kaudální posunutí
a add. lopatek

3+

3+

4

4

Elevace lopatek

4-

4-

4

4

Abdukce s rotací
lopatek

3+

3+

4

4

4.2.7 Hypermobilita
Žádná hypermobilita se u klientky nevyskytovala.
4.2.8 Goniometrie
Goniometrie Cp měřena aktivně.
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

S 20° - 0 - 30°

S 30° - 0 - 40°

F 20° - 0 - 20°

F 3 0 ° - 0 - 30°

R 35°-0-35°

R 40°- 0 - 40°
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4.2.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření
12. 3. 2009

Schoberova vzdálenost

rozvinutí páteře o 8 cm

rozvinutí páteře o 9 cm

Forestierova fleche

hrbol kosti tylní se dotýkal stěny

hrbol kosti tylní se
dotýkal stěny

Čepojova vzdálenost

rozvinutí páteře o 1 cm

rozvinutí páteře o 2,5 cm

Ottová inklinační
vzdálenost

rozvinutí páteře o 2 cm

rozvinutí páteře o 3 cm

Ottová řekli načni
vzdálenost

zmenšení páteře o 1 cm

zmenšení páteře o 1 cm

Thomayerova vzdálenost

od země chybí 14 cm

od země chybí 10 cm

Lateroflexe C páteře

levá str. - 11 cm, P str. - 11 cm

levá str. - 9 cm,
P str. - 9 cm

Lenochova zkouška

scházely tři prsty

scházely 2 prsty

4.2.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
Vstupní vyšetření 6. 1. 2009

Výstupní vyšetření
12. 3. 2009

Klientka se nebyla schopna posadit
obloukovitou flexí. Posazovala se
švihem za pomocí zvednutí DKK. stále přetrvává posazení
Flexe trupu
Při posazování docházelo nejprve
švihem
k aktivaci zádových svalů, teprve
poté se zapojilo břišní svalstvo.
Flexe krční páteře
Klientka zvládla obloukovitou flexi
beze změny
i předsun C páteře.
Při kliku docházelo mírně k
přetrvává prohnutí v L
Test na m. serratus anterior prohnutí v L oblasti a také v Th
páteři z důvodu oslabených
oblasti, v Th oblasti
mezi lopatkových svalů.
zlepšení
abdominální dýchání
beze změny
Stereotyp dýchaní
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4.2.11 Vyšetření čití (symetrické)
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření
12. 3. 2009

Taktilní

dotyk bříšky prstů cítila

beze změny

Algické

dotyk ostrým hrotem cítila

beze změny

Termické

rozeznala chladný a teplý předmět

beze změny

Diskriminační

rozpoznala o kolik bodů se jedná

beze změny

Pohybocit

vnímala začátek i konec pohybu

beze změny

Polohocit

test se zkoušel na HK, klientka je
schopna rozeznat polohu své HK

beze změny

Stereognózie

rozeznala hmatem všechny
předložené předměty

beze změny

4.2.12 Vyšetření reflexů (symetrické)
Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Výstupní vyšetření
12.3.2009

Reflex bicipitový
(segment C5, C6)

výbavný

beze změny

Reflex radiopronační
(segment C6)

výbavný

beze změny

Reflex tricipitový
(segment Cl)

výbavný

beze změny

Reflex flexorů prstů
(segment C5 - C8)

výbavný

beze změny

Pyramidové jevy iritační
a zánikové

negativní

beze změny
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4.2.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
•

Vstupní vyšetření 6.1. 2009

Vyšetření na dvou vahách
Romberg I. - stoj o střední bázi
Romberg I. - stoj o široké bázi
Romberg I. - stoj o úzké bázi

LDK zatěžuje na 40kg, PDK zatěžuje na 33kg
klidný stoj
klidný stoj
neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené zapojování
trupového a hýžďového svalstva, pohyby horních
končetin
Romberg II. - stoj o střední bázi
mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené
zapínání gluteálních svalů a svalů trupu, pohyby
horních končetin
Romberg II. - stoj o široké bázi
klidný stoj
Romberg II. - stoj o úzké bázi
neklidný stoj, zvýšená hra prstů, zvýšené zapínání
gluteálních svalů a svalů trupu, pohyby horních
končetin, subjektivně klientka pociťuje tah na P stranu
Romberg III. (otevřené oči)
mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené
- stoj na levé DK
zapínání gluteálních svalů a svalů trupu, oslabený
m. gluteus medius, pohyby horních končetin
Romberg III. (otevřené oči)
viz. stoj na LDK, subjektivně klientka hodnotí jako
obtížnější
- stoj na pravé DK
Romberg III. (zavřené oči)
klientka se cítila nejistě, dlouho nevydržela stát na jedné
DK, zvýšená hra celého těla
- stoj na levé DK
Romberg III. (zavřené oči)
viz. stoj na LDK, subjektivně klientka hodnotí jako
obtížnější
- stoj na pravé DK
Hautant
negativní
•

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

LDK zatěžuje na 39kg, PDK zatěžuje na 34kg
klidný stoj
klidný stoj
stoj klidnější, hra prstů pozitivní, zapojování hýžďového
a trupového svalstva, bez pohybů horních končetin
Romberg II. - stoj o střední bázi
mírně neklidný stoj, hra prstů pozitivní, zvýšené
zapínání gluteálních svalů a svalů trupu, bez pohybů
horních končetin
klidný stoj
Romberg II. - stoj o široké bázi
Romberg II. - stoj o úzké bázi
beze změny
Romberg III. (otevřené oči)
stoj klidnější, hra prstů pozitivní, zapojování hýžďového
stoj na levé DK
a trupového svalstva, bez pohybů horních končetin
Romberg III. (otevřené oči)
beze změny
stoj na pravé DK
Romberg III. (zavřené oči)
klientka se cítila jistější než při vstupním vyšetření,
- stoj na levé DK
bez pohybů horních končetin
Romberg III. (zavřené oči)
klientka se cítila jistější než při vstupním vyšetření,
- stoj na pravé DK
bez pohybů horních končetin
negativní
Hautant
Vyšetření na dvou vahách
Romberg I. - stoj o střední bázi
Romberg I. - stoj o široké bázi
Romberg I. - stoj o úzké bázi
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4.2.11 Vyšetřeníčití(symetrické)
Vstupní vyšetření 6. 1. 2009

Výstupní vyšetření 12. 3. 2009

Rytmická a pravidelná chůze s normálním
stereotypem stojné fáze chůze (dopad paty,
postupné zatížení, odraz přes palec), tah
k pravé straně, souhyby horních končetin
symetrické, hlava v ose. Chůze pozadu, po
špičkách, patách a se zavřenýma očima
nečiní problémy.

Rytmická a pravidelná chůze s normálním
stereotypem stojné fáze chůze (dopad paty,
postupné zatížení, odraz přes palec), bez tahu
na pravou stranu, souhyby horních končetin
symetrické, hlava v ose. Chůze pozadu,
po špičkách, patách a se zavřenýma očima
nečiní problémy.

4.2.15 Plán rehabilitace
4.2.15.1 Krátkodobý rehabilitační plán
Cílem krátkodobého RHB plánu je zlepšit fyzický stav klientky, ošetření svalových
dysbalancí, odstranit bolestivost a zvýšit rozsahy pohybu páteře. Pro klientku je dále
důležitý

nácvik

správného

stereotypu

sedu

vzhledem

k dlouhodobému

sezení

u počítače.
K uvolnění a protažení svalů hypertonických a zkrácených lze využít uvolňování
kůže a podkoží měkkými technikami, reflexní masáží a PIR.
K uvolnění a zvětšení rozsahu pohybu Cp lze využít analytické uvolňovací cvičení
a automobilizační cvičení, které nejprve může probíhat s vyloučením gravitace vleže
na zádech, poté vsedě. Důležité je naučit klientku analytickému posilovacímu cvičení
na

mezilopatkové,

břišní

a gluteální

svaly.

Dále

můžeme využít

k posilování

mezilopatkového svalstva cvičení vsedě s pomocí therabandu.
K oslovení a aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře a dynamických
stabilizátorů lopatek je možno využít např. dynamickou svalovou stabilizaci na velkých
míčích a senzomotorický trénink dle Jandy.

4.2.15.2 Dlouhodobý rehabilitační plán

Cílem je udržení získaného zdravotního stavu klientky a zabránit přejití stavu
do

chronicity.

Pokračování

v analytickém

uvolňovacím

a posilovacím

cvičení,

které se naučila během terapie k zajištění dynamické svalové stabilizace páteře. Důležitá
je správná životospráva - správná korekce sedu, zvedání břemen, správná obuv, správné
uspořádání pracovního místa. atd. Z aerobního tréninku je doporučeno plavání.
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4.2.16 Průběh rehabilitace
Předchozí RHB: série RHB léčby v únoru a březnu roku 2008. Od té doby si cvičila
nepravidelně doma a chodila plavat.
1. Návštěva:
> seznámení s klientkou, nastínění průběhu naší spolupráce,
> odebrána anamnéza, provedeno vstupní vyšetření, korekce správného sedu.
2. Návštěva:
> M T C páteře,
^

instruktáž na uvolnění C páteře pomocí overballu (viz. Obrázek 36, 37, 38, 39),

> PIR mm. trapezii, mm. levatores scapulae, mm. SCM, mm. pectorales majores
vleže na zádech + autoterapie.
3. Návštěva:
> M T C páteře,
^

kontrola autoterapie PIR a uvolňovacích cvičení na overballu,

^

analytické posilovači

cvičení

na mezilopatkové

svaly

vleže na břiše

(viz. Obrázek 7, 8,9, 10, 11, 12).
4. Návštěva:
> MT C páteře, uvolnění C páteře pomocí overballu,
> PIR m. pectoralis major a m. quadratum lumborum bilaterálně,
> kontrola doposud naučených analytických posilovačích cviků + přidány další
(viz. Obrázek 13, 14, 15, 16, 17),
> PIR mm. trapezii, mm. levatores scapulae, krátkých extenzorů šíje vsedě +
autoterapie (viz. Obrázek 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
5. Návštěva:
> MT C páteře, uvolnění C páteře pomocí overballu,
> kontrola autoterapie doposud naučených cviků,
> analytické posilovači cvičení na břišní a gluteální svaly.
6. Návštěva:
> klientka se necítila dobře, provedeny jen MT C páteře,
7. Návštěva:
> MT C páteře, uvolnění C páteře pomocí overballu,
> kontrola autoterapie všech doposud naučených cviků,
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> senzomotorický trénink na plochonoží (viz. Obrázek 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35).
8. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> využití k analytickému posilovacímu cvičení theraband.
9. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> oslovení aktivace HSSP s využitím velkého míče (viz. Obrázek 42, 43, 44, 45),
> kontrola PIR mm. trapezii, mm. levatores scapulae, krátkých extenzorů šíje
vsedě.
10. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče.
11. Návštěva:
>

reflexní masáž (šíjová sestava),

> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče (viz. Obrázek 46, 47, 48, 49,
50,51).
12. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
> oslovení a aktivace HSSP s využitím velkého míče,
>

SM cvičení ve stoji.

13. Návštěva:
> reflexní masáž (šíjová sestava),
>

SM cvičení ve stoji,

> kontrola správného sedu.
14. Návštěva:
> provedeno výstupní vyšetření,
>

instruktáž o správné životosprávě (obuv, sed atd.).

4.2.17 Zhodnocení rehabilitační terapie
Objektivně u klientky došlo k velkému zlepšení, jak v hybnosti, tak i ve svalové síle.
Stále přetrvává napětí na pravé straně m. trapezius (práce s myší) a také zkrácení svalů
na této straně. Spontánně zaujatý sed zlepšen. Subjektivně se klientka cítí lépe, nemá žádné
bolesti.
S klientkou byla velmi dobrá spolupráce. Jelikož to je sportovkyně, tak cvičila
s velkým nasazením a bylo vidět, že jí cvičení baví a k terapii pohybem přistupuje velmi
pozitivně. Je si vědoma toho, že pasivní přístup by v jejím případě vedl k chronifikaci
choroby a případnému opětovnému zhoršení stávajícího zdravotního stavu.
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5 DISKUZE
Cílem bakalářské práce bylo shrnout aktuální poznatky o CC syndromu a zaměřit
se na některé metodiky fyzioterapie, které se nejvíce v této diagnóze aplikují. Jedná
se o téma značně rozsáhlé, a proto je těžké ho podrobně celé obsáhnout a nebylo
to ani naším cílem. Cervikokrálniální syndrom je tématem jistě mockrát opakovaným,
avšak pro jeho četnost v rehabilitační praxi stále velmi aktuálním. Je tedy nasnadě
podotknout, že tato práce může sloužit jako jakýsi návod pro laickou veřejnost,
která se může tímto způsobem jednak dozvědět něco odbornějšího o problému VAS
a zároveň si mohou odnést soubor cviků, které jim mohou pomoci v již zmíněné prevenci
obtíží.
V praktické části práce jsem pracovala s dvěma klientkami, pro stejné onemocnění
vzniklé na základě traumatu. I když je mezi klientkami skoro 20tiletý rozdíl, tak toho mají
hodně společného. Půlku svého dne prosedí v určité strnulé poloze a provádějí stále dokola
onu činnost, která se neblaze projeví na jejich pohybovém aparátu. První klientka je sice
ještě studentka, která ve škole nasedí kolem šesti hodin, ale když přijde domů ze školy
opět usedá ke stolu a tím pádem se vyrovnává počtem hodin druhé klientce, která pracuje
jako sekretářka a její pracovní doba je kolem osmi hodin. Jejich sedavý způsob života
společně s vyvolávajícím traumatickým činitelem se velmi rychle „promítl" v podobě
zvýšeného napětí v oblasti trapézů, bolestivosti šíje a snížené pohyblivosti krční páteře.
V úvodní části terapie jsem tedy nejvíce u klientek využívala měkké techniky a uvolňovací
cviky, které vedly ke snížení bolestivosti, poté jsem se zaměřovala na HSSP, který měly
obě oslabený. Důležité pro mě bylo, aby klientky získaly svoji ztracenou fyzickou kondici
a cvičením zabránily tomu, aby jejich stav přešel do chronicity.
Výsledky rehabilitační terapie u klientek potvrdily, že poctivým a důsledným
prováděním doporučených cviků se dosáhlo zlepšení zdravotního stavu. Bylo pozorováno
odstranění některých špatných motorických stereotypů a s tím související snížení bolesti
a zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu. Viditelné výsledky 3 měsíčního snažení se tedy
dostavily, i když je jasné, že to nebyly změny takového rázu, aby byla terapie hodnocena
jako dostatečná z hlediska vymizení všech problémů a dosažení optimálního zdravotního
stavu. V tomto směru už záleží hlavně na klientkách, které mohou při správném
pokračování v individuální terapii docílit požadovaných výsledků.
V současné době lidí se sedavým zaměstnáním stále přibývá a díky nečinnosti
ba naopak přetěžování pohybového systému se dostanou až k nám. Mnoho nemocných
zase vyžaduje léčebné procedury ne proto, že by je nutně potřebovali, ale spíše
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z přesvědčení, že na ně mají „nárok", a že čím víc jich bude, tak tím jim bude lépe.
Také mají utkvělou představu, že k tomu, aby byli zdraví musí být s nimi manipulováno,
měli by být masírováni a fyzikálně ošetřováni a to za vydatné podpory analgetik.
Ty si pacienti ordinují sami dle své potřeby a neuvědomují si, že se tím dostávají
do začarovaného kruhu, protože se nikdy nebude léčit vlastní příčina a tudíž jejich stav
lehce přejde do chronicity a bolesti zad je budou doprovázet celý život.
Málokterý nemocný si připouští, že určitý aktivní přístup ho může také zbavit
od bolestí. O aktivní přístup k léčbě bolestí však není bohužel ze strany pacientů příliš
velký zájem. Když svým klientům povíme, že základem dobrého zdraví je pravidelné
cvičení spousta z nich hned pomyslí na různá fitcentra atd. Proto je nutné jim vysvětlit,
že proti bolestem zad není nutné „bojovat" pouze ve fitcentrech a nebo na rehabilitaci.
Potřeba je také dodržovat při každodenní aktivitě zásady školy zad.
Když navštívíme jakékoliv knihkupectví, tak všude kolem nás najdeme spoustu
literatury a odborných článků, jak cvičit proti bolestem zad, jaká je prevence, aby nás záda
nebolela atd. Proto je překvapující fakt, že i když mají lidé jednoduchý přístup k těmto
věcem, tak to nevyužívají a pak když se dostanou k nám, tak „žasnou", kolik cviků je a jak
jsou účinné.
Vertebrogenní onemocnění je pro fyzioterapeuta „denním chlebem", proto bychom
se neměli zaměřovat jen na léčbu, ale také na příčinu vzniku a předcházet ji. Důležité
je také přesvědčit pacienta, že cvičením mohou předejít bolestem a že má svoji účinnost.
Pacienti jsou totiž hodně ovlivněni médii, neboť tam jim nabízejí „zázračné" ortézy,
pilulky atd., které jim pomohou hned od bolesti, aniž by museli něco dělat.
Je škoda, že se zásady školy zad a nebo ergonomie neučí už od dětství. Tady
v tom vidím velký problém, že není prevence už od ranného věku dítěte, že už odmala
neučíme naše děti jak správně sedět, psát, nosit tašku atd., protože v dospělosti se naučený
stereotyp hodně špatně přeučuje. Díky této prevenci by se mohlo předejít tomu, aby bolesti
páteře nebyli jedním z největších sociálně ekonomických problémů současné civilizace.
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6 ZÁVĚR

Tato bakalářská práce se zabývá vertebrogenním algickým syndromem, konkrétně
potom cervikokrániálním syndromem. Jedná se o časté onemocnění objevující se nejen
u dospělých ale i u dětí, které často vede k určité neschopnosti u klienta, až už profesní,
sportovní, či jiné. Nezřídka vede až k invalidizaci. K terapii cervikokraniálního syndromu
je

nutno

přistupovat

komplexně

s využitím

všech

dostupných

prostředků

-

farmakologických, chirurgických a rehabilitačních. Ve fyzioterapii používáme měkké
a mobilizační techniky, reflexní terapii, fyzikální terapii. V kinezioterapii využíváme cviky
posilovači, uvolňovací a automobilizační a dále různé koncepty a metodiky. Pomocí
rehabilitační terapie můžeme dosáhnout významného zlepšení zdravotního stavu u klienta
s cervikokrániálním syndromem. Celkový výsledek je ovšem velmi individuální, závislý
na mnoho faktorech, mimo jiné na pozitivním přístupu klienta k terapii pohybem.
Nej důležitějším však stále zůstává předcházet svalové nerovnováze a přetěžování hybného
systému pravidelným cvičením a dodržováním ergonomických zásad.
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8 SEZNAM ZKRATEK

a

arteria

add

addukce

AGR

antigravitační relaxace

A/O

atlantooccipitalní

AP

předozadní projekce

atd

a tak dále

B

boční projekce

BMI

body mass index

C1-C7

1 . - 7 . krční obratel

CC

cervikokraniální

CNS

centrální nervový systém

Cp

krční páteř

C - Th

cervikothorakální přechod

dg

diagnóza

dif.

diferenciální

DK

dolní končetina

DKK

dolní končetiny

EMG

elektromyografíe

HAS

hyperalgická zóna

HK

horní končetina

HKK

horní končetiny

HSSP

hluboký stabilizační systém páteře

kolen, kl

kolenní kloub

LI - L5

1.-5. bederní obratel

L

levá, bederní

LDK

levá dolní končetina

lig., ligg

ligamentum, ligamenta

LS

lumbosakralní

m

musculus

max

maximálně

Mm

musculi

MT

měkké techniky
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n

nervus

např

například

NO

nynější onemocnění

OA

osobní anamnéza

P

pravá

PA

pracovní anamnéza

PDK

pravá dolní končetina

PIR

postizometrická relaxace

RA

rodinná anamnéza

RHB

rehabilitace, rehabilitační

RTG

rentgen

SI

1. křížový obratel

SA

sociální anamnéza

SCM

m. sternocleidomastoideus

SM, SMS

senzomotorika, senzomotorická stimulace

str

strana

Thl - Thl2

1 . - 1 2 . hrudní obratel

tj

to jest

Trp

trigger points

tzv

tak zvaný

UZ

ultrazvuk

VAS

vertebrogenní algický syndrom

VR

vnitřní rotace

ZR

zevní rotace
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PŘÍLOHY
Příloha 1. Analytické cvičení na mezilopatkové svalstvo vleže na břiše.

Obrázek 7., Obrázek 8. Cvik 1.

Leh na břiše, čelo opřené o podložku, HKK podél těla. S výdechem stáhnout lopatky
k sobě, ramena odlepit od podložky. S nádechem položit zpět na podložku.

Obrázek 9., Obrázek 10. Cvik 2.

VI

Leh na břiše, čelo opřené o podložku, HKK podél těla. S výdechem stáhnout lopatky
k sobě a zvednout celé natažené HKK nad podložku. S nádechem uvolnit zpět.
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Obrázek 11., Obrázek 12. Cvik 3.

Leh na břiše, čelo opřené o podložku, HKK pokrčit upažmo (svícen), s výdechem
stáhnout lopatky k sobě a zvednout HKK od podložky. S nádechem zpět.

Obrázek 13., Obrázek 14. Cvik 4.

Viz. předchozí cvik + HKK zvednout do vzpažení a při pohybu zpět stáhnout
lopatky. S nádechem uvolnit.
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Obrázek 15., Obrázek 16., Obrázek 17. Cvik 5.

Leh na břiše, čelo opřené o podložku. Jedna HKK je ve vzpažení, druhá podél těla.
S výdechem zvednout HKK nad podložku a pomaluje vyměňovat (tzv. vrtule).
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Příloha 2. PIR na C páteř vsedě.

Obrázek 18., Obrázek 19. Cvik 6, PIR m. trapezius.

Obrázek 20., Obrázek 21. Cvik 7, PIR m. levator scapulae.

Obrázek 22., Obrázek 23., Obrázek 24. Cvik 8, PIR na krátké extenzory šíje.
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Příloha 3. Cvičení na ploché nohy.
Obrázek 25. Cvik 9.

Cvičení vsedě. Pokrčovat a natahovat prsty.

Obrázek 26. CviklO.

Viz. předchozí cvik + pomocí přitahování prstů posouvat chodidla postupně dopředu,
potom zase zpět odtahováním prstů (tzv. píďalka).

Obrázek 27. Cvik 11.

Zvedání tužky ze země.
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Obrázek 28. Cvik 12.

Úchop tužky palcem ostatními prsty. Vsedě psaní na papír.

Obrázek 29., Obrázek 30. Cvik 13.

Vsedě střídavě zvedat špičky a paty.

Obrázek 31. Cvik 14.

Vsedě koulet míček dopředu a dozadu.
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Obrázek 32., Obrázek 33., Obrázek 34., Obrázek 35. Cvik 15.

Vestoje střídat postavení na špičky a na paty. Při střídání provádět správný odval
(pružně a po zevní hraně nohou).
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Příloha 4. Uvolňování krční a bederní páteře pomocí overballu.
Obrázek 36., Obrázek 37. Cvik 16.

Leh na zádech, hlava položená na overballu, mírně do něj zatlačit, uvolnit.

Obrázek 38., Obrázek 39. Cvik 17.

Leh na zádech, hlava položená na overballu, uvolňovat krční páteř do rotace.

Obrázek 40., Obrázek 41. Cvik 18

Uvolňování bederní páteře do anteverze a retroverze.
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Příloha 5. Posilování HSSP s velkým míčem.

Obrázek 42., Obrázek 43. Cvik 19.

Leh na zádech, HKK v upažení. Zpevnit břicho, stáhnout hýždě a pomalu zvedat
pánev nahoru. Držet rovnováhu.

Obrázek 44., Obrázek 45. Cvik 20.

Viz předchozí + zvedat současně jednu HK a pak druhou HK.
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Obrázek 46., Obrázek 47. Cvik 21.

Viz předchozí + současně zvedat obě HKK do předpažení.

Obrázek 48., Obrázek 49. Cvik 22.

Vsedě, zvedat jednu DK nad zem a poté druhou DK. Udržovat rovnováhu.

Obrázek 50., Obrázek 51. Cvik 23.

Viz předchozí + HKK upažit a poté ještě natáhnout koleno.
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