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1. ÚVOD 

Základem mé bakalářské práce je kasuistika pacientky po operaci lumbální stenózy páteřního 

kanálu. Práci jsem rozdělila na dvě části- teoretickou a speciální. 

Cílem teoretické části je doložit teoretický podklad pro část speciální. Zabývám se v ní 

anatomií, kineziologií a biomechanikou bederní páteře a etiopatogenezí algických 

lumbosakrálních syndromů. V závěru této části se již konkrétně věnuji problematice lumbální 

spinální stenózy, jejímu rozdělení, klinickému obrazu a možnostem léčby, jak z hlediska 

lékařského, tak fyzioterapeutického. Problematikou LSS se například zabývá Franco 

Postacchini, M.D. ve své knize: Lumbar spine stenosis.(l) Také bych chtěla upozornit na 

literaturu, která se věnuje dnes již tak často využívaných technik minii-invazivních operací na 

páteři.(2) 

Speciální část bakalářské práce JSem vypracovala na základě terapeutické spolupráce 

s přiděleným pacientem během čtyř týdenní rehabilitační praxe na Rehabilitační klinice 

Malvazinky, která probíhala v termínu od 16.1.2006- 1 0.2.2006. Díky této praxi jsem získala 

spousty nových zkušeností, které jak doufám, v budoucnu uplatním. 

-8-



2. ČÁST OBECNÁ 

2.1 Teoretické podklady 

2.1.1 Axiální systém 

Axiální systém je hlavní pohybovou bází, od které se každý pohyb odvíjí. Obecně lze 

konstatovat, že není pohyb, který by neměl v axiálním systému odezvu, ale také neexistuje 

pohyb vlastního axiálního systému, který by se neprcmítal do organismu. Proto je tento 

systém velmi zranitelný. 

Axiální systém se skládá z řady stavebních komponent, soustředěných kolem páteře, které 

mají nosnou, protektivní a hybnou funkci. Systém tvoří: osový skelet (páteř), spoje na páteři, 

svaly pohybující osovým skeletem, kosterní základ hrudníku i jeho spoje a dýchací svaly. 

Axiální systém je pouze dílčí částí posturálního systému, který kromě axiálního systému 

v sobě zahrnuje i hybnou část pánve a dolní končetiny. (3) 

Zcela základním předpokladem správné funkce páteře, která je součástí axiálního systému je, 

aby všechny struktury podílející se na pohybu- obratlová těla, klouby, vazy, meziobratlové 

ploténky a svaly byly v dokonalé souhře. Na tvaru a průběhu páteře se nepodílejí jen obratle, 

ale i ostatní složky hybného systému spolu s centrálními regulačními mechanismy. Funkce 

páteře představují neobyčejně komplikovaný děj zajišťovaný řadou regulačních mechanismů 

řízených centrálním nervovým systémem. Nejedná se tedy jen o funkci svalů, které musí 

vyvíjet určitou sílu, aby byla udržena určitá poloha, ale i o měkké tkáně, tj. vazy a kloubní 

pouzdra. (4) 

2.1.2 Pohybový segment 

Z pohledu funkční anatomie Je axiální systém komplex složený z velmi rozdílných 

komponent, které musí být analyzovány samostatně. Základní složkou osového systému je 

páteř. Při analýze stavby páteře je vhodné vycházet z koncepce tzv. pohybového segmentu. 

(3) Tento termín je spíše funkční nežli anatomický. Představuje funkční vztah mezi dvěma 

obratli. (5) 

Pasivní část segmentu tvoří skelet (obratel). Aktivní část tvoří discus intervertebralis, 

foramen intervertebrale, articulationes intervertebrales, museu/i intervertebrales a ligamenta 

intervertebralia. Jsou to struktury spojující dva obratle. 
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Pevnost spojení a stálost polohy segmentů při současné flexibilitě páteře jako celku podporují 

tyto struktury : 

• systém dlouhých ligament zpevňuje páteř longitudinálně a po celém průběhu 

• systém krátkých ligament přispívá k místnímu zpevnění segmentu 

• intervertebrální klouby a jejich vazivová pouzdra zpevňují klouby a vymezují rozsah pohybu 

mezi segmenty 

• intersegmentální svaly spojují segmenty mezi sebou a umožňují pohyb segmentů mezi sebou 

• discus intervertebralis umožňuje poddajnost funkčního segmentu, kde nucleus pulposus 

uzavřený vazivovým prstencem anulus jibrosu tvoří flexibilní element, i když jen v poměrně 

malém rozsahu, který se s věkem ještě zmenšuje. (5) 

Obratle současně tvoří také ochranu řídících míšních struktur pro pohyb svalů. Foramina 

intervertebralia, kterými procházejí nervy, artérie a vény zásobující míchu mají obzvláštní 

význam. Mohou být postižena spondylotickými změnami, a proto zde může docházet k útlaku 

měkkých struktur (nervy, cévy). Meziobratlové ploténky mohou protrudovat do páteřm'ho 

kanálu a tlačit na míšní pleny, míchu nebo míšní kořeny. (3) 

2.1.3 Funkce svalů trupu jako celku 

Svaly různých vrstev páteře tvoří ucelený složitý systém z různě dlouhých svalových snopců, 

které propojují mezi sebou hlavu, obratle, žebra, pletenec pažní, hrudník a pánev. Tak může 

docházet k velmi složitým pohybům mezi jednotlivými segmenty páteře, mezi hlavou, páteří 

s hrudníkem a pánví atd. Jednotlivé svalové skupiny mezi sebou vytvářejí vzájemné funkční 

smyčky. Na páteři probíhá řada vzájemně se křížících, různě dlouhých smyček od pánve až po 

cervikální páteř. 

Dojde-li ke vzniku nerovnováhy v tomto systému, dojde k ustrnutí do statické polohy. 

Pohybová volnost je omezena, vzniká pohybový blok, který nemusí mít vůbec mechanické 

příčiny, ale může mít svůj původ ve vzniku tonusové dysbalance patologickou aferencí. 

Odstranění této dysbalance (manipulační zákrokem nebo "mobilizací" či jiným reflexním 

zásahem) vede k terapeutickému úspěchu. Dysbalance ale recidivuje, jestliže se neodstraní její 

příčina, která může být i vzdálená mimo postižený segment nebo i sektor. 

Dojde-li při poruchách aference k závažnějším poruchám stability, mohou se tahy a tlaky při 

tom vznikající přenášet faciálními smyčkami i do větší vzdálenosti na úpony těchto smyček 

na končetinách. U posturálních svalů končí takové smyčky např. v pes anserinus v oblasti 



kolenního kloubu (na úponu semisvalů) nebo v okolí úponufacie lata v okolífibuly nebo až 

na noze. (6) 

Některé příklady svalových řetězců: 

•Na přední straně těla probíhá jeden svalový řetězec od fibuly směrem kraniálním přes 

krátkou hlavu m. biceps femoris -linea aspera - m. adduktor longus na symfýzu a odtud 

břišními svaly na přední stranu hrudníku. K němu se také řadí m. iliopsoas, který spojuje 

bederní páteř sfemurem. Tento řetězec brání překlopení trupu nazad. 

•Na zadní straně těla probíhá podobný svalový řetězec odfibuly kraniálně přes dlouhou hlavu 

m. biceps femoris k hrbolu kosti sedací a odtud přes ligamentum sacrotuberosum a os sacrum 

přes lumbodorzální fascii ke svazku zádových svalů. Paralelně s tímto řetězcem probíhá 

fascia lata, přecházející přes m. gluteus maximus do lumbodorzální facie a na páteř. Tento 

zadní systém brání pádu dopředu. 

•Na trupu můžeme pozorovat dva velké systémy, které mají zkřížený průběh vláken svalů a 

facií. Vzadu je to široký pruh začínající na ramenním pletenci od m. latissimus dorsi na jedné 

straně přecházející do lumbodorzální facie téže strany. Tato facie přechází přes processus 

spinosi na druhou stranu a pokračuje přes fascii m. gluteus maximus až do fascia lata druhé 

strany. Na přední straně je podobný útvar vycházející od m. pectoralis major přes hrudník a 

mm. obliqui externí abdominis do střední čáry a odtud jako mm. obliqui interní abdominis na 

ligamentum inguinale a odtud do fascia lata druhé strany. Oba tyto tahy spojují hrudník 

s dolními končetinami do jednoho funkčního celku, který je vpředu více flexibilní než vzadu. 

Podle uvedených příkladů je jasné, že chápeme-li posturální systém jako funkční celek, 

musíme předpokládat, že nelze zcela oddělovat funkce osového orgánu od funkcí končetin. 

Na poruchách v tomto systému participují víceméně vždy všechny složky. (6) 

2.1.4 Funkční anatomie bederní páteře 

Corpus vertebrae bederních obratlů je mohutnější než u hrudních obratlů a má ledvinkový 

tvar. Horní a dolní krycí destičky jsou rovné, takže je větší možnost výhřezu meziobratlové 

ploténky než například u obratlů hrudní a krční páteře. Processus transversus má odlišný tvar 

od ostatních obratlů. Je to vlastně rudimentální žebro a slouží k úponu svalů. Pediculus arcus 

vertebrae spojuje corpus vertebrae s arcus vertebrae (omezuje foramen intervertebrale). 

Processsi articulares mají na sobě kloubní plošky pro artikulaci se sousedními obratli . 
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Processus spinosus vzniká spojením obou lamin a je mohutnější než obratle jiných úseků 

páteře a je na konci ztluštělý. (5) 

Meziobratlové disky bederní páteře zvětšují svoji velikost kaudálním směrem. Výjimku tvoří 

poslední lubosakrální disk, který je asi o 1/3 nižší než disk L4/5. Tvar disků je bikonvexní. 

Díky bederní lordóze jsou disky vyšší v předních částech než v zadních. Tento 

anteroposteriorní rozdíl je největší na poslední ploténce, která má trapézový tvar a 

meziobratlový prostor je rozevřen dopředu. Proto snížení tohoto rozvržení je prvním 

příznakem degenerace ploténky. Foramina intervertebralia jsou v úrovni disků. Ganglion 

spinale a ventralní kořeny jsou uloženy centrálněji. Velikost kořenů se rovněž zvyšuje 

kaudálním směrem. Orientace fasetových kloubů je sagitální, v L4/5 šikmá, v lumbosakrálním 

skloubení frontální. Také posledníforamen intervertebralis je relativně menší než ve vyšších 

segmentech. 

Šířka páteřního kanálu má důležitou úlohu. Kongenitální nebo získané zúžení kanálu 

akcentuje příznaky již při malých změnách zadní kontury disku, obratlového těla nebo 

fasetových kloubů. (7) 

2.1.5 Biomechanika bederní páteře 

Držení těla a všechny pohyby mohou být provedeny tak, že se struktury šetří vhodným 

zatěžováním nebo přetěžují. Meziobratlová ploténka a její nucleus pulposus představuje 

strukturu, která umožňuje vzájemné pohyby mezi obratli a zajišťuje přenos sil mezi 

sousedními obratli. Jako pružná spojka může ploténka tlumit rázové síly a chránit tak tuhá těla 

obratlů. Ve stáří a při déletrvajícím zatížení se výška ploténky zmenšuje, což způsobí zhoršení 

statické i dynamické funkce páteře. 

Síla působící na obratel v jeho vertikální ose vyvolává v průřezu tlakové napětí. Materiál je 

osově zatěžován, když působí v jeho příčném průřezu na každém místě stejné síly zatěžující 

strukturu v ose v tlaku nebo tahu. 

Tlak je rovnoměrně rozložen po ploše, která je v kontaktu s meziobratlovou ploténkou a 

přenáší se na obratel pod diskem. Ohybové napětí vzniká, když jsou struktury na svém 

příčném průřezu nerovnoměrně zatěžovány. Při naklonění horního obratle (flexe, extenze, 

laterojlexe) působí zátěžová síla šikmo, tlak se sice přenáší rovnoměrně na ploténku, ale 

vzniká zde silový moment. V krajním vlákně, které se napíná je vyvoláno napětí v tahu a na 



opačné straně vzniká napětí v tlaku. Tlak na meziobratlovou ploténku na straně klonu obratle 

je větší, než tah na straně opačné. 

Tah na straně klonu obratle rovněž vytlačuje nucleus pulposus opačným směrem od neutrální 

osy procházející těžištěm. 

Překročení pevnostní meze meziobratlové ploténky může např. vést až k prolapsu nuclei 

pulposi v některém směru, ale i od těla obratle. Rovněž může dojít při přetížení k fraktuře těla 

obratle. Výhřez ploténky je nejčastější v dolní bederní páteři, v ostatních částech páteře je 

četnost menší.(8) 

2.2 Poruchy bederní páteře 

2.2.1 Vertebrogenní algické syndromy 

Vertebrogenní syndromy jsou choroby mající původ v páteři a přilehlých strukturách. Podle 

lokalizace se dělí na syndromy projevující se bolestí krční, hrudní a bederní páteře. Poměr 

zastoupení lumbální, krční, hrudní oblasti je 4:2:1. 

Z didaktických důvodů dělíme etiologii bolestí zad na: 

• myogenní (lumbago či jiné dorzalgie, trigger pointy s referenční oblastí bolesti, 

fibromyalgický syndrom apod. 

• diskogenní (onemocnění meziobratlových plotének) 

• spondylogenní (tkvící v patologii skeletu a kloubů páteře, např.vrozené a získané vady 

páteře, poúrazové stavy, záněty páteře, degenerativní choroby, metabolická onemocnění 

páteře, tumory a metastázy páteře, iatrogenní postižení páteře (failed back surgery syndrom). 

(9) 

Příčiny bolestí zad: 

!.Poškození páteře a přilehlých struktur 

• svalové přetížení ( například v důsledku vadného držení těla, dlouhodobé těžké práce 

v pozdních stádiích těhotenství a při kojení a nošení dítěte) 

• tendinitidy a entezopatie 

• lumbago - náhlá bolest po ohnutí nebo rotaci páteře, při které dochází k přetížení nebo 

natržení vazů mezi obratli s místním zánětem 
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• hemiace disku 

• opotřebení meziobratlových plotének, vznik osteofytů 

• osteoporóza 

• zánět, nádor nebo úraz kostěných částí 

• metastázy do kostí (rakovina plic, štítné žlázy, ledvin) 

2.0nemocnění vzdálených orgánů: 

(žlučové kameny, ledvinové kameny nebo jiné onemocnění ledvin, nádor slinivky břišní, 

chronický zánět slinivky břišní, pásový opar, onemocnění ženských orgánů v pánevní oblasti, 

zácpa, aneurysma aorty, zánětlivé onemocnění střev) 

3.Psychický faktor a stres: 

• Psychosomatické příčiny: například nezvládnutelný žal zkoncentrovaný do postoje, a z toho 

plynoucí problémy s meziobratlovými ploténkami. (9) 

Vliv fyziologických i nefyziologických faktorů na páteř se postupně projevuje poruchami 

funkce i morfologickými změnami. Vývoj názorů na příčinu a vznik bolestí páteře Je 

typickým příkladem směřování od výkladů založených na anatomicko-histologických 

poznatcích k modelu, odpovídajícímu moderní fyziologii hybnosti. (1 O) 

2.2.2 Lokalizované lumbální syndromy 

Základními příznaky lokalizovaných lumbálních syndromů jsou bolesti pohybově vázané 

na lumbosakrální oblast, provázené svalovými spazmy extenzorů, flexorů, rotátorů a 

stabilizátorů trupu, omezením pohyblivosti LS páteře pro bolest, bolestivou reakcí při perkusi 

tmu nebo "zavikláním" za trnový výběžek. Při diskogenní lézi je bolestivá palpace 

interspinózního prostoru. 

Anatomický původ bolestí v pohybových segmentech je spoJen s mechanickou iritací lig. 

longitudinale posterius, pouzder intervertebrálních kloubů a periostu obratlů. Bolest 

vznikající v těchto strukturách je vedena senzitivními vlákny ramus meningeus n. spinalis. 

Ramus dorsalis n. spinalis inervuje extenzory trupu a jeho iritace vede k okamžitým 

reflexním svalovým spazmům, které jsou samy o sobě bolestivé a omezují podstatně 

pohyblivost LS páteře. (7) 
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2.2.3 Lumbosakrální kořenové syndromy 

K hlavním příčinám lumbosakrálních kořenových syndromů patří hemiace disku, ale i celá 

patogenetická kaskáda změn provázející degeneraci disku: nestabilita, objemové změny disku, 

osteofyty na zadních okrajích obratlových těl nebo intervertebrálních kloubcích, dislokace 

obratlů při pravých spondylolistézách se spondylózou, degenerativních spondylolistézách, 

retrolistézách či laterolistézách a další změny provázející segmentální až multisegmentální 

stenózy páteřního kanálu. Postižení ramus ventralis n. spinalis má klíčovou úlohu v projevech 

lumbosakrálních kořenových syndromů (7). 

Kořenová symptomatika lumbosakrálních syndromů: 

Kořenový syndrom S 1- je způsoben nejčastěji laterální herniací ploténky L5/S 1. Bolesti se 

propagují po zadní straně dolní končetiny do lýtka, na zevní stranu nohy až do malíku. 

V dermatomu S 1 zjistíme při objektivním vyšetření poruchu čití a reflex šlachy Achillovy a 

medioplantámí je snížený nebo vyhaslý. V těžších případech dochází ke kořenové paréze S 1 

s oslabením především plantámí flexe nohy a atrofií lýtka. Nemocný nemůže chodit po 

špičce. Laségueův manévr bývá pozitivní. 

Kořenový syndrom L5 je obvykle způsoben laterální herniací ploténky L4/5, ale někdy i 

L5/S 1. Bolesti se propagují po zevní straně DK na zevní a přední stranu bérce, dorzum nohy 

až do palce eventuelně i 2.- 3. prstu. Ve stejné oblasti nacházíme poruchu čití. Reflexologický 

nález na DK je většinou normální, ale je pozitivní fenomén palce. V těžších případech vzniká 

kořenová paréza L5 s oslabením dorzální flexe nohy a nemocný nemůže chodit po patě. 

Laségueův manévr bývá pozitivní. 

Kořenový syndrom L4 je způsoben laterální hernií L3/L4, ale někdy i L4/L5. Bolesti se 

propagují na přední stěnu stehna ke kolennímu kloubu a na vnitřní stranu bérce a v příslušném 

dermatomu zjistíme poruchu čití. Reflex patelámí je snížený, častá je zřetelná hypotonie m. 

quadriceps femoris, v těžších případech může vzniknout i kořenová paréza L4 s oslabením a 

atrofií m. quadriceps femoris. Laségueův manévr je často negativní, bývá však pozitivní 

"obrácený Laségue". 

Syndrom kaudy vzniká při mediálních nebo paramediálních výhřezech. Je charakterizován 

oboustranným, často asymetrickým vícekořenovým syndromem s poruchou čití 

v perianogenitální krajině a sfinkterovými poruchami, zpočátku především retencí moči, 

později inkontinence. (ll) 



Kromě specifické kořenové sympatomatologie nacházíme pravidelně vertebrální syndrom 

(poruchy statiky a dynamiky páteře s paravertebrálními kontrakturami, omezení pohyblivosti 

s nuceným držením). Bolesti se často provokují fyzickou aktivitou, určitým pohybem páteře, 

zesilují se při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. při kašli). (7) 

2.3 Stenóza lumbálního páteřního kanálu 

2.3.1 Úvod a definice 

Lumbální spinální stenóza Je definována jako nediskogenní komprese kaudy equmy 

způsobená spondylózními změnami, přičemž v některých případech se podílí i terén vrozeně 

úzkého páteřního kanálu. Jedná se tedy o zúžení páteřního nebo kořenového kanálu 

osteoligamentózního původu v bederním úseku páteře. Za lumbální stenózu se nepovažuje 

zúžení páteřního kanálu na podkladě akutního výhřezu meziobratlového disku. Typickým 

příznakem pro LSS jsou neurogenní klaudikace. Někdy se LSS a neurourogenní klaudikace 

považují za synonyma, nicméně termín LSS je vhodné spíš rezervovat pro označení 

moďologických změn. Pokud je páteřní kanál zúžen, ale postižení se nemanifestuje, je lépe 

používat termín "úzký páteřní kanál" než "lumbální spinální stenóza". Zúžení páteřního 

kanálu jako příčinu neurogenních klaudikací poprvé popsal Verbiest v roce 1954. (12) 

Incidence onemocnění v Evropě je asi 11,51100 000 obyvatel/rok. Frekvence výskytu stoupá 

s věkem.(12) Častěji jsou postiženi muži než ženy. U africké černošské populace je incidence 

LSS výrazně nižší než je tomu u Indoevropské a Asijské rasy. (1) 

Etiologická klasifikace stenóz dle R.J. Hardyho: 

1. Kongenitální-idiopatická 

-chondrodystrofie 

-deformity obratlů 

2. Získaná -postraumatická 

-degenerativní 

-iatrogenní (po hemilaminektomii, po spinální fúzi, po chemonukleolýze) 

3. Smíšená -kombinace kongenitální a smíšené degenerativní stenózy (13) 

Anatomická klasifikace lumbální stenózy: 

1. Centrální -anteroposteriorní 

-transverzální 



2. Laterální -stenóza laterálního recesu 

-stenóza kořenového kanálu 

-stenóza foramina (12) 

2.3.2 Klinický obraz stenózy bederní páteře 

Důležité je si uvědomit, že může jít i o proces víceúrovňový. Proto jsou i klinické projevy 

velice pestré. Zpočátku to mohou být jen recidivující lumbalgie, později se objeví i 

radikulární bolesti, u laterální jednosegmentové stenózy bývají monoradikulární. Jsou pak 

spíše výrazné, značně bolestivé a špatně se léčí. (14) Zvláště kombinované stenózy jsou 

problematické: kongenitálně úzký kanál, zúžený spondylózou nebo artrotickými klouby a 

k tomu malá protruze či jen vyklenující se zadní okraj "buldging" disku, stačí k těžko 

zvládnutelným klinickým příznakům. Může způsobit kompresi kořenovou, ale i kompresi 

durálního vaku a kaudy. (7) 

V objektivním klinickém nálezu lumbální stenózy páteřního kanálu je nejnápadnější 

možnost téměř plného předklonu, ale podstatné omezení extenze, často s provokací vyzařující 

bolesti do DK. Laségueův manévr bývá obvykle negativní. Je-li pozitivní, pak může 

poukazovat na přidruženou diskogenní lézi. Nemocní si často stěžují na hlubokou bolest ve 

svalech. Palpačně může být bodová citlivost nad sakroiliakálními klouby nebo v gluteální 

krajině nad ischiadikem ve foramen ischiadicum majus. Častá je slabost v myotomu L5 

s oslabením m. extenzor hallucis longus a m. tibialis anterior. Neurologický nález však může 

být zcela normální, ale po krátkém cvičení se paréza může projevit, popřípadě i se ztrátou 

nebo snížením reflexů. U déletrvajících stavů vidíme atrofie stehenního a lýtkového svalstva. 

Také kořen L5 je nejčastěji postiženým kořenem v laterálním recesu. 

Nemocné v ordinaci můžeme rozdělit do dvou skupin. Typ I popisuje typicky radikulární 

bolest, obvykle postihující jednu dolní končetinu po dorzolaterální straně, bolest je ostrá a 

krutá v typickém dermatomové distribuci, nejčastěji s postižením kořene L5, často i 

s motorickou zánikovou složkou v myotomu L5. Typ II je charakterizován neurogenními 

klaudikacemi. Je častější než typ I. Nemocní si stěžují na bolest, poruchy citlivosti, brnění, 

pálení, slabost a křeče v jedné, častěji však obou dolních končetinách. Bolesti začínají v kříží, 

šíří se přes hýždě a vyzařují do dolních končetin bez typické dermatomové distribuce. Často 

bolesti končí v úrovni kolenního kloubu. Typické je, že bolest provokuje chůze, jakmile se 

nemocný posadí, předkloní nebo ulehne, ulevuje se mu. Náhlé symptomatické zhoršení nebo 
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progrese neurologického nálezu může naznačovat diskogenní komplikace spojené se stenózou 

páteřního kanálu. Sfinkterové poruch se u stenózy vyskytují jen ve 3- 4% případů v závislosti 

na lokalizaci stenózy. (7) 

Otázka toho v jakém věku pacienta se manifestují klinické příznaky je závislý na typu 

stenózy. Kongenitální a vývojové stenózy začínají potížemi již kolem 30 let. Vznik koinciduje 

s výskytem spondylotických a artrotických změn na páteři, pro něž nemá úzký kanál žádný 

rezervní prostor. 

Degenerativní LSS jsou nejčastější. Začátek klinických potíží je asi kolem 55-60 roků. Vznik 

bolestí je plíživější než diskogenní akutní ataky. Vzácnější je typická posturální deformace 

v antalgickém držení trupu, ani svalové spasmy nejsou tak výrazné jako u diskogenních 

afekcí. (7) 

2.3.3 Zobrazovací metody 

Ke správné diagnostice lumbální stenózy se provádí řada vyšetření, která slouží k zobrazení 

páteře a prostoru v páteřním kanálu (rentgenové vyšetření a složitější vyšetření jako 

počítačová tomografie- CT nebo magnetická rezonance- MRl). Nejpřesnějším vyšetřením je 

stále vyšetření s kontrastní látkou- myelografie, myelo-CT. Důležité Je rovněž 

elektrofyziologické vyšetření, zvláště elektromyografie (EMG), která slouží k přesnému 

posouzení postižení nervových kořenů a vyloučení postižení nervů z jiné příčiny. Nutné je i 

vyloučení postižení cév dolních končetin uzávěrovou chorobou při arterioskleróze, která 

způsobuje podobné potíže při chůzi jako lumbální stenóza. (15) 

2.3.4 Diferenciální diagnostika 

Je třeba odlišit nemocné s periferním vaskulárním onemocněním, které se projevuje také při 

pohybu, ale zpravidla křečemi a tuhnutím v lýtkách, začínající distálně a šířící se proximálně, 

zatímco u stenóz a radikulárních symptomatologií je tomu opačně. 

Periferní neuropatie Je další afekcí k odlišení, protože může být zaměněna 

s neuroklaudikacemi. 

Dále je nutno rozlišit úžinové syndromy na dolních končetinách (zejména syndrom tarzálního 

tunelu), lézi peroneálního nervu, femorální neuropatii, poškození n. saphfenus, meralgia 

paraesthetica n. cutaneifemoris lateralis, popřípadě lézi n. obturatorius. (7) 
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2.3.5 Možnosti léčby 

U lehkých forem a středních forem stenózy bederní páteře bez progrese je doporučována 

konzervativní léčba: fyzioterapie, aplikace ortéz, při bolestech analgetika, nesteroidní 

antiflogistika, myorelaxancia. Zkouší se také podávání kalcitoninu, který vede ke zmírnění 

bolesti a zlepšení . Efekt epidurální aplikace steroidů, které jsou široce používány, nebyl 

meta-analýzou publikovaných výsledků spolehlivě prokázán. (12) 

U těžších forem s progresí je léčebnou metodou operativní "posterolaterání dekomprese" 

doplněná v indikovaných případech stabilizací bez či s instrumentací. Při správné indikaci 

operace dosahuje až u 85% osob zlepšení, 12% se nezlepší a 3% se zhorší. Sporným cílem 

operace je zábrana potenciální progrese choroby, protože potíže nemocných s neurogennímí 

klaudikacemi po dosažení určitého plateau obvykle neprogredují. (12) 

Zajímavé je nové chirurgické řešení LSS miniinvazivní endoskopickou dekompresí 

vyvinutou japonským lékařem- Hae Dong Jho, M.D., Ph.D. Operace může být provedena i na 

více úrovních a zotavení po této operaci má rychlejší průběh než po konvenční laminektomii. 

(16) 

2.3.6 Léčba LSS z pohledu fyzioterapeuta 

U stavů jež se projevili již klinicky, je první nejvýraznější a nejvíce vnímaný příznak bolest. 

Je-li intenzivní, omezuje hybnost, a tedy i cvičení. Proto je prvním úkolem zjistit co tuto 

bolest vyvolává. (14) Existuje obecná shoda, že je důležitou součástí léčby i klid a lůžku (v 

akutní fázi). Liší se názory na dobu jeho trvání (nejnovější studie doporučují pobyt na lůžku 

v trvání 2-4 dnů). (7) V klidu a za pomoci medikamentózní léčby bolest zpravidla po několika 

dnech povolí. V tomto období můžeme nemocnému ulevit fyzikální a trakční léčbou. 

Základní důraz je dnes kladen na analýzu a léčení na podkladě řetězců funkčních poruch. 

V subakutní a chronické fázi se zaměřujeme na obnovu normální funkce podle těchto zásad: 

všímáme si omezené hybnosti fascií zad, zmenšené posunlivosti měkkých tkání, jejichž 

úprava bývá obzvláště v chronickém stádiu významná. Odstraňujeme svalové spasmy, 

posilujeme oslabené svaly a upravujeme chybné stereotypy. Je nutné se po dostatečně 

dlouhou dobu vyvarovat bolestivých pohybů a poloh.(17) V této době učíme pacienta cvikům, 

které jsou vhodné pro aktivaci svalového korzetu, k navození správného držení těla a 
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pohybových stereotypů (18). Jakmile chůze nebolí, doporučujeme pacientovi kratší, posléze 

delší procházky. 

Přetrvává-li bolest, ačkoli došlo k úpravě stavu na základě naší předchozí terapie, pak 

přistupujeme k reflexní terapii. Vyhledáváme hyperalgetické zóny, zvláště na periférii, jakými 

jsou interdigitální řasy, a diagnostikujeme aktivní jizvy. Léčíme nejadekvátnější metodou: 

šlachové úpony a svalové hypertonie pomocí PIR, hyperalgetické zóny protažením kůže nebo 

hlazením. Podobně to platí i o jizvách, které, jsou-li povrchové, mohou reagovat na pouhé 

protažení kůže, a jsou-li hlubší, na protažení v řase. 

V chronickém stadiu často dochází ke komplikacím v oblasti dolních končetin: pozorujeme 

křeče, jejichž příčinou může být blokáda hlavičky fibuly nebo tarzálních kůstek. Častá bývá 

koxalgie bez koxartrózy, zejména u kořenového syndromu L4. Bolestivý tuber ossis ischii a 

přetrvávající spasmus m. piriformis působí bolest v hýždí jako při "ischiasu". Poruchy 

vasomotorické funkce můžeme léčit metodami fyzikální terapie. Nesmíme přehlédnout 

bolestivé pánevní dno a s ním často spojené krátké adduktory kyčelního kloubu. 

Terapii lze také aplikovat v rámci komplexních fyzioterapeutických přístupů, jakými jsou 

Proprioceptivní nervosvalová facilitace, Vojtova metoda, Brííggerova technika, či další 

přístupy ( 1 7) 

Pokyny fyzioterapeuta pro pacienta: 

-pravidelně cvičit cviky vhodné pro určité obtíže na základě individuálního přístupu s 

pacientem 

-snažit se o správný stoj a sed při denních činnostech a ukázat pacientovi jak tyto polohy 

správně vypadají 

-pracovní i vycházková obuv má mít přiměřenou výšku podpatků, má být pevná, má dobře 

držet a stahovat nárt a podpírat nožní klenbu. 

-ergonomie pracoviště- správná výška pracovního stolu a židle 

-lůžko a správná poloha při spaní- hlava nemá být v záklonu ani předklonu, pokud spí pacient 

na boku měla by být mezera mezi polštářem a hlavou vyplněna nějakým měkkým polštářem. 

-snížení nadbytečné váhy- zabránit přetěžování páteře a kloubů. 

-nezvedat břemena s nataženými DKK, pouhým předklonem- při správném provedení se 

jednou DK nakročí, pak se obě DKK pokrčí. Nebo se vychází z podřepu až dřepu. 

-vybrat vhodný sport (vhodné je plavání, jízda n kole, chůze na běžeckých lyžích a turistika 

prováděná rekreačně.(18) 



2.3.6.1 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie LSS představuje maximálně 5% celkové doby terapie. 

V akutním stadiu pomáhá aplikace tepla lokálně. Nejčastěji to bývá solux, biolampa, 

popřípadě nahřátá vlněná rouška. (18). Fyzikální terapie by se ale neměla aplikovat v době, 

kdy se rozhoduje o dalším průběhu terapie a neměla by také rozrušovat ochranný svalový 

hypertonus. 

Z elektroterapie je vhodné použít např.: 

Akutní stadium 

• pro analgetický účinek: 

-Diadynamické proudy 6 minut LP x 6 minut LP, elektrody 10x 15 cm paravertebráně, 

intenzita nadprahově senzitivní, denně, celkem 5x 

-Trabertův proud, deskové elektrody 1 Ox 15 cm v lokalizaci EL3 i EL4, intenzita na hranici 

tolerance, 15 min, denně, 3x 

• pro myorelaxační účinek 

-kontinuální ultrazvuk, :f= 1 MHz, ERA = 4cm2
, int. 1,0- 1,8 W/cm2

, step 0,1 W/cm2
, 

dynamicky na paravertebrální valy, 3 minuty každou stranu 

Chronické stadium 

•pro analgetický účinek 

-dipólové vektorové pole, režim AUTO, vakuové elektrody 7,5cm, křížení okruhů. AMP'100 

Hz, sp = O, doba rotace 3s, int. nadprahově senzitivní, vhodné kombinovat s intermitentní 

vakuovou masáží. 

•pro myorelaxační účinek 

-kontinuální ultrazvuk, :f= 1 MHz, ERA = 4cm2
, int. 2 W/cm2

, dynamicky na paravertebrální 

valy, 3-6 minut každou stranu, step 0,5 minuty, denně, celkem 7x (19) 

2.3.6.2 Lázeňská léčba 

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře. 

Lázně vhodné pro komplexní léčbu : Bělohrad, Dubí, Hodonín, Jáchymov, Jánské Lázně, 

Karviná, Mšené, Teplice, Třeboň, Velichovky, Vráž. Lázně vhodné pro příspěvkovou léčbu: 

Bílina, Kumatice, Libverda, Mariánské Lázně. (14) 



Význam této komplexní lázeňské léčby je spatřován především v intenzitě a souslednosti 

jednotlivých procedur. 



3. ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

1. Cíl a problematika práce: zpracování kasuistiky a seznámení se s problematikou stenózy 

lumbální části páteřního kanálu. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a speciální. 

2. Pracoviště: speciální část této bakalářské práce byla zpracována na základě terapeutické 

spolupráce s přiděleným pacientem po dobu 4-týdenní rehabilitační praxe na Rehabilitační 

klinice Malvazinky na lůžkové části této kliniky. Praxe probíhala v termínu od 16.1.2006 do 

20.2.2006 pod vedením fyzioterapeutky Jany Strečanské DiS. 

3. Pacient: Vyšetřovaná a následně léčená pacientka byla hospitalizovaná pro stav po operaci 

lumbální spinální stenózy 

4. Organizace práce: terapie pod mým vedením proběhla celkem 13x od 25.1.2006 do 

10.2.2006 každý pracovní den a trvala 60 minut. 

5. Zpracování a vyhodnocení dat: Speciální část byla zpracována postupně během každodenní 

praxe. Denně byl proveden záznam o průběhu rehabilitace a byly pořízeny fotografie 

dokumentující aktuální stav pacientky. Na závěr terapie byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor, který byl následně porovnán se vstupním kineziologickým rozborem. Výsledky tohoto 

srovnání jsou součástí závěru. 

3.2 Anamnestické údaje 

Pacient: V.L., Sj2 

Rok narození: 1952 

Hlavní diagnóza: 

M 54.5 Bolesti dolní části zad, st.p. operaci L páteře, UVN, 29/06/05, foraminektomie 

páteřního kanálu pro stenózu v oblasti L4/5, 7.12.2005 byla provedena reoperace (disektomie 

L4/5 1. sm, dynamická neutralizace Dynesys L4/5 1. sin) 

Ostatní diagnózy: 

VCHGD, Borrelioza, Thyreopatie 

RA: 

-otec zemřel na plicní embolii v 69ti letech 

-matka žije, má chronickou pankreatitidu a hypertenzi 



-bratr- st.p. operaci sleziny, obezita, hypertenze 

OA: 

Předchorobí: 

-onemocnění: běžné dětské nemoci, angíny, onemocnění štítné žlázy- hypofunkce od roku 

1999, srdeční arytmie od roku 1995, VAS bederní páteře po pádu 2001, borrelioza

v roce1996, VCHGD v roce 1989- t.č. bez potíží 

-operace: v roce 1989- excize cysty z mléčné žlázy vpravo, 29.06.05- operace na 

neurochirurgii v ÚVN- dekomprese mikrofresou -foraminotomie, disk L4/5 ponechán in situ, 

7.12.2005 provedena reoperace , disektomie L4/5 1. sin, dynamická neutralizace Dynesys 

L4/5. 

-úrazy: pacientka spadla na záda v roce 2001 a od té doby má V AS L páteře- postupně došlo 

k iradiaci bolestí po L5 sin, balneoterapie obtíže akcentovala 

-gynekologická: 2x spontánní porod, pravidelná menstruace, 2x provedena kyretáž pro 

protrahované krvácení 

-AA: PNC, Ceclor, Tramal 

-FA: Euthyrox, Rytmonorm, Helicid, Zoloft 

-sportovní anamnéza: rekreačně, turistika 

-abúzus látek: nekouří, alkohol pije pouze příležitostně, kávu pije v malém množství 

PA: 

-částečný invalidní důchod 

-pomáhá svému muži v rodinné firmě (sedavé zaměstnání) 

SA: 

-bydlí s manželem v domě s výtahem 

Nynější onemocnění: 

- v roce 2001 pád na záda -{)d té doby lumbalgie, postupně iradiace bolestí do PDK po L5 

l.dx, po kaudálních obstřicích částečná úleva a stranová změna lokalizace bolestí- od té doby 

iradiace bolestí po L5 l.sin, 29.6.2005 dekomprse mikrofresou- foraminotomie, disk L4/5 

ponechán in situ. Pooperačně byla 2 týdny bez bolesti, poté se bolesti opět objevili v stejných 

místech, nově se objevila slabost akra LDK a hypestezie po L5 sin. 

-7.12.2005 byla provedena reoperace (disektomie L4/5 1. sin, dynamická neutralizace 

Dynesys L4/5 1. sin. Od operace stále přetrvává hypestezie na zevní straně LDK od kolenního 

kloubu přes dorsum nohy až k palci, je omezená dorzální flexe v levém hlezenním kloubu a 



extenze prstů a palce LDK.Pacientka si stěžuje i na déletrvající bolesti krční páteře (cca 3 

roky) a na bolest v levém ramenním kloubu (dříve ji dokonce brněly prsty LHK, ale nyní už 

ne). Občas mívá pacientka potíže se žaludkem (k zmírnění obtíží postačí dieta). 

3.2.1 Předchozí RHB 

Pacientka byla hospitalizována na Rehabilitační klinice Malvazinky od 5.8.2005 do 15.9.2005 

s diagnozou: stp. foraminotomii a dekompresi L4/5 mikrofrézou (29.7.05 v ÚVN). 

Bylo provedeno- denně lL TV (posilování HSS a nácvik jeho zapojení, posílení dorziflektorů 

LDK-stimulace hlazením, cvičení na plosku LDK, péče o jizvu, korekce stereotypu chůze, 

kondiční posílení HKK, DKK), doplněné magnetoterapií na LS páteř, klasickými masážemi 

zad lx týdně, LTV v bazénu denně. Pacientka se poté cítila částečný ústup bolestí (bolesti se 

stupňují i nadále po delší chůzi) a měla pocit celkového zvýšení pohyblivosti. Jizva byla 

klidná, zhojená a posunlivá do všech směrů, v horní třetině byla tužší. 

3.2.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace 

4/1/2001-CT vyšetření LS páteře- nález nebyl indikací k operaci. 

4/2004- CT LS páteře- herniace L4/5, stenoza páteřního kanálu. 

-CT C páteře-v C5/6 cirkul. protruze, osteofyty mírně zužující páteřní kanál 

29/6/2005 operace na neurochirurgii v UVN-dekomprese mikrofresou -foraminotomie, disk 

L4/5 ponechán in situ 

20/7 /2005-CT LS páteře-stenoza páteřního kanálu L4/5,m L5/S 1, herniace disku do kanálu až 

5mm, bez známek útlaku kořenů. 

5/8/2005- kineziologický rozbor:chůze o 2 FH, stoj na paty nelze, chybí dorzální flexe na 

LDK, , DKK stejně dlouhé, pravá crista výš, záklon nelze pro bolest, Laségueův manévr 

pozitivní n L staně, palpačně stažené tkáně v okolí operační rány. 

31/8/2005 MRl LS- popis:absolutní stenoza páteřního kanálu v L4/5- kongenitálně + vazy a 

sekvestrující výhřez L4/5 utiskující durální vak, kořen L5 sin. Defigurace pánevního dna při 

rozvláknění spodiny acetabula vlevo, s periostózou a zahuštění podél SI synchrondrózy 

sv.s.exotozou. 



Stav pacientky byl konzultován 14.9.2005 na neurochirurgii v NNH- navrženo operativní 

řešení dekomprese-laminektomie, stabilizace s PLIF L4/5. 

3.2.3 Indikace lékaře k RHB 

-Kineziologický rozbor 

-IL TV dle KR -denně 

(cvičení trupového svalstva v ose, cvičení LDK, mobilizace levé nohy, aktivace plosky bilat, 

facilitační cvičení na svaly pohybující hlezenním kloubem, plosku a prsty LDK, aktivace HSS 

a instruktáž cvičení pro doma, měkké techniky na šíjové svalstvo, horní trapézy, korekce 

svalové dysbalance dle KR, TMT,péče o jizvu a okolí). 

-Cvičení v bazénu- denně 

-Masáž šíje a zad- lx(+ rašelinový zábal na CTh páteř před masáží) 

-1 x perličková koupel 

-1 x uhličitá koupel 

-6x- dipólové vektorové pole, režim AUTO, vakuové elektrody 7,5cm, křížení okruhů. 

AMP'lOO Hz, sp =O, doba rotace 3s, int. nadprahově senzitivní na 10 min na C, Th páteř 3x 

týdně -po IL TV. 

3.2.4 Diferenciální rozvaha 

• Hypestezie mohou být důsledkem stenózy páteře. Jelikož v úzkém páteřním kanálu i malá 

protruze může vyvolávat velké klinické příznaky, mohou být hypestezie právě důsledkem 

kombinace úzkého páteřního kanálu a malé herniace disku. Hypestezie může však být 

způsobena i lézí n. peroneus za hlavičkou fibuly v místě jeho vstupu do m. peroneus nebo lézi 

mohou také způsobit gangliové cysty, neurofibromy, někdy i samostatný úžinový syndrom 

nebo trakční poranění při luxacích a distorzích kolenního kloubu. 

•Omezená a oslabená dorzální flexe v hlezenním kloubu a MP kloubu palce LDK je nejspíše 

důsledkem stenózy páteřního kanálu bederní páteře. Dále to může být způsobeno i funkčím 

kloubním blokem v L hlezenním kloubu nebo to také může mít původ ve svalové dysbalanci 

v oblasti L nohy. 



• Bolesti C páteře mohou vznikat z exogenního přetížení nebo mohou být následkem svalové 

dysbalance a poruchy statiky. Mohou vznikat i díky funkční návaznosti na dysfunkci v oblasti 

L páteře. Příčinou bolestí C páteře může být i vadné držení těla. 

• Každá bolest s původem v C páteři (včetně její horní části až po horní hrudní páteř a horní 

žebra) a také vnitřní orgány Gako srdce, plíce, žlučník a žaludek) mohou být příčinou 

přenesené bolesti v ramenním kloubu. Bolest v ramenním kloubu může být následkem 

poruchy svalové funkce nebo může být důsledkem diagnostikovaného impingement 

syndromu. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Status présens 

Pacientka přišla pro bolest v zad v bederní oblasti. Od operace stále přetrvává hypestezie na 

přední zevní straně LDK od kolenního kloubu přes dorsum nohy až k palci, je omezená 

dorzální flexe v levém hlezenním kloubu a extenze prstů a palce LDK což ovlivňuje chůzi. 

Dále si pacientka stěžuje na bolest levého ramenního kloubu a na bolesti v oblasti C páteře. 

Výška: 170 cm, váha: 70 kg 

Index BMI: 24,22 

TK: 130/80 rnm!Hg 

TF: 72/min 

- pulsace na periferii hmatná, puls plný; pulsace na karotidách hmatné, puls plný 

-orientovaná, spolupracující, bez klidové dušnosti, bez oktetu, bez cyanózy 

- pravačka 

3.3.2 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje: 

Viz. příloha č.l.l 

Závěr: 

U pacientky bylo nalezeno příčné i podélné plochonoží na obou dolních končetinách. Svaly 

na LDK (zjm. ty od kolenního kloubu dolů) jsou hypotrofické. Pánev je zešikmená doprava a 

~7-



L páteř je vybočena vlevo a to může být způsobeno vyšším tonusem levého m. quadratus 

lumborum, eventuelně stavem po výhřezu ploténky po výhřezu ploténky (vybočení páteře ke 

straně, kde byla léze). Pupek je deviován na levou stranu a z toho můžeme usoudit na 

asymetrii tonu bříšních svalů. U pacientky jsou přítomny typické svalové dysbalance, 

označované jako horní zkřížený syndrom (Janda)- oslabení dolních fixátorů lopatek a zkrácení 

horních fixátorů lopatek, zkrácení prsních svalů a současně oslabení mezilopatkových svalů a 

zkrácení hlubokých extenzorů šíje a oslabení hlubokých flexorů šíje. Ramenní klouby 

pacientky jsou v protrakci. Mm scaleni a m. stemocleidomastoideus jsou bilaterálně ve 

zvýšeném napětí. Hlava je ukloněna vlevo a rotovaná doprava (toto postavení je typické pro 

blokádu v Cl/2 a pro zvýšené napětí v Lm. trapezius superior). Z pohledu zboku je patrná 

prodloužená hrudní kyfóza kraniálním směrem a předsunuté držení hlavy a ramen a 

prominence břicha. 

Hodnocení stoje pomocí olovnice 

-zezadu: mírný úklon hlavy doleva a rotace hlavy doprava- nutno opravit chybné postavení

poté byla spuštěna olovnice z protuberantia occipitalis externa - mírný úklon trupu doleva, 

prochází nalevo od intergluteální rýhy a spadá nalevo od středu spojnic pat. 

-zepředu: spuštěna z processus xyphoideus- pupík je nalevo od osy, spadá nalevo od středu 

spojnic pat. 

- z P boku:spuštěna z pomyslného pokračování zevního zvukovodu-hlezenní kloub, kolenní 

kloub, ramenní kloub, kyčelní kloub za osou 

- z L boku: spuštěna z pomyslného pokračování zevního zvukovodu-hlezenní kloub, kolenní 

kloub, kyčelní kloub za olovnicí, ale ramenním kloubem prochází olovnice. 

Typ dýchání: 

- horní hrudní typ dýchání, dechová vlna (vyšetřena v poloze vleže na břiše)- chybí plynulý 

rozvoj páteřních segmentů, dýchání povrchové, žebra se při dýchání nepohybují 

laterolaterálně, jen kraniokaudálně. 

Funkční testy 



- předklon- krční páteř se nerozvíjí plynule, flexe v krční páteři je provedena předsunem, Th 

a L páteř se nerozvijí, přítomen zlom v oblasti Th8, předklon je nahrazován flexí v kyčelních 

kloubech 

-záklon- malý rozsah, nerozvoj páteře-zlom v oblasti L3, bolestivý 

-úklon vpravo -rozvíjí se pouze dolní Th páteř a horní L páteř- zlom nad L3- větší rozsah než 

doleva, není přítomna specifická rotační synkinéza pánve 

- úklon vlevo -rozvíjí se dolní Th páteř -zlom nad L3, není přítomna specifická rotační 

synkinéza pánve 

- Trendelenburg- Duchennova zkouška: stoj na LDK: pozitivní,stoj na PDK: pozitivní 

Vyšetření na dvou vahách: 

zátěž 38 kg vpravo, 32 kg vlevo 

Závěr: 

Dynamika páteře je omezena jak do flexe tak do extenze a úklonů. Toto omezení je ovlivněno 

svalovým zkrácením. Při těchto pohybech nedochází k rozvíjení obratlů v bederní a dolní 

hrudní páteři a dochází k minimálnímu rozvíjení obratlů v krční páteři. Při překlenu je pohyb 

nahrazen flexí v kyčelních kloubech. Vyšetření na dvou vahách prokázalo nerovnoměrné 

zatížení dolních končetin (rozdíl6 kg). Pacientka zatěžuje více PDK. 

Vyšetření chůze 

Dochází ke zkracování stojné fáze na LDK, není dostatečná DF na LDK, PDK je ve větší 

zevní rotaci v kyčelním kloubu. Nášlap LDK není přes patu, ale rovnou pokládá pacientka 

celou plochu nohy. Zvýšený laterální posun pánve bilat, minimální souhyb trupu do rotací, 

souhyb HK nesymetrický- u LHK chybí souhyb. Pacientka udává, že je pro ni snazší chodit 

v obuvi než bez obuvi. 

modifikace chůze: 

-chůze pozadu: kratší kroky, nejistota, m. gluteus maximus se nezapojí do činnosti 

-chůze se zavřenýma očima: nejistota, výrazná aktivita prstců na PDK, kratší kroky 

- chůze po špičkách: nedělá problémy, udrží se 

-chůze po patách-LDK se nepostaví na patu pro instabilitu a omezenou dorzální flexi LDK 

Závěr: 



Délka kroků PDK je kratší , dochází ke zkracování stojné fáze na LDK. Nedochází 

k fyziologickému odvíjení chodidla což je způsobeno váznoucí DF v hlezenním kloubu této 

končetiny.Souhyb trupu při chůzi chybí a nedochází k symetrickému souhybu horních 

končetin. Při chůzi se projevuje instabilita svalového korzetu pánve Ge přítomen zvýšený 

laterální posun pánve). 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu 

- norma: 1. m. gluteus maximus, 2. ischiokrurální svaly, 3. kontralaterální paravertebrální 

extenzory trupu lumbální oblasti, 4. homolaterální paravertebrální extenzory trupu lumbální 

oblasti, 5. kontralaterální extenzory trupu Th - Lp, 6. homolaterální extenzory trupu Th

Lp, 7. svalstvo pletence ramenního 

-bilaterálně provádí 2 a 1 současně, 46357 

-s flexí v kolení se zvýrazní zapojení extenzorů trupu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

-abdukce PDK prováděna s převahou m. tensor fasciae latae, dochází k současné zevní rotaci 

a flexi v kyčelním kloubu 

- abdukce LDK prováděna s převahou m. tensor fasciae latae + výrazně se zapojuje i m. 

quadratus lumborum 

(norma:aktivace m. gluteus medius et m1mmus, m. tensor fasciae latae, m. quadratus 

lumborum, m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. abdomini) 

Flexe trupu 

-neudrží extendované končetiny na podložce, zvedne se do poloviny lopatek (kde začíná 

klopit pánev) 

Klik 

-nevyšetřeno pro bolestivost L ramenního kloubu 

Flexe šíje 

- prováděna předsunem, po opravě snaha o obloukovitou flexi, ale stále převažuje aktivita m. 

SCM, po 1 Os výrazný třes 

Abdukce v kloubu ramenním 

- bilaterálně provedeno ve sledu:aktivace m. trapezius (horní část) a m. levator scapulae 

homolaterálně~.m. deltoideus + m. supraspinatus, ~m. trapezius (horní část) a m. levator 



scapulae kontralaterálně, -m. quadratus lumborum kontralaterálně, -mm. perone1 

kontralaterálně, -dolní fixátory lopatky 

-bilaterálně provede ve sledu 312456 ~dochází k přetížení horní části m. trapezius 

- skapulohumerální rytmus není symetrický - vpravo se dolní úhel lopatky zapojuje při 80° a 

poté je rychleji rotován než na levé straně 

Závěr: 

Stereotyp abdukce i stereotyp extenze v kyčelním kloubu provádí pacientka nefyziologicky a 

to vede k přetížení křížové oblasti. Abdukce v ramenním kloubu je také provedena 

nefyziologicky což vede k přetížení horních fixátorů lopatky. Při flexi šíje převažuje aktivita 

m. sternocleidomastoideus a dochází tak k přetěžování CTh oblasti. 

Antropometrické vyšetření: 

Viz. příloha č.1.2 

Závěr: 

Antropometrické vyšetření neprokázalo na horních končetinách výrazné rozdíly.Měření 

obvodů hrudníku prokázalo malou pohyblivost hrudníku při dýchání. Dolní končetiny jsou 

stejně dlouhé, ale obvodové rozměry LDKjsou menší než na PDK. To je způsobeno svalovou 

atrofií na LDK. 

Orientační vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohyblivosti páteře pomocí 

zkoušek hodnotících pohyblivost páteře, Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Viz. příloha č.l.3 

Závěr: 

Při abdukci v levém ramenním kloubu při dosažení 90° nastupuje bolest, která při 

pokračování pohybu mizí. V obou kyčelních kloubech je omezená vnitřní rotace. V levém 

hlezenním kloubu je omezena dorzální flexe a stejně tak je omezena dorzální flexe palce 

LDK.Zkoušky hodnotící pohyblivost páteře prokázaly zhoršené odvíjení krční, hrudní i 

bederní páteře do flexe. U pacientky není přítomna hypermobilita. 

Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy 
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Viz. příloha č.1.4 

Závěr: 

V oblasti krční páteře je zkrácený m. trapezius superior bilat., m. levator scapulae a m. 

sternocleidomastoideus. Tato zkrácení vedou ke špatnému držení hlavy a mohou způsobovat i 

bolest krční páteře. Zkrácením mm.pectorales dochází k protrakci ramenních kloubů. 

Paravertebrální svaly jsou zkrácené zejména v oblasti bederní páteře a oblasti ThL přechodu. 

Zkrácený Lm. quadratus lumborum může souviset s nálezem na pánvi (na levé straně jsou 

spiny i cristy výše než na pravé straně). 

Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin- svalový test dle Jandy 

Viz. příloha č.1.5 

Závěr: 

Pro bolest v bederní páteři nebyla testována extenze trupu. Bylo nalezeno velké oslabení mm. 

obliqui abdominis externi et interni. Oslabené jsou i gluteální svaly a zevní rotátory kyčle. Na 

LDK je výrazně oslabený m. tibialis anterior a ještě více jsou zde oslabené m. extenzor 

hallucis longus a m. hallucis brevis .V oblasti ramenního pletence LHK jsou oslabené zevní i 

vnitřní rotátory ramenního kloubu a také m. deltoideus a m. supraspinatus. Oslabené jsou i 

mezilopatkové svaly oboustranně. 

Neurologické vyšetření 

a) vyšetření stoje - viz výše 

b) vyšetření chůze - viz výše 

c) vyšetření rovnováhy: 

-stoj na dvou vahách: větší zatížení na PDK(o 6 kg), lehké kolísání váhy (viz. výše) 

- Rombergův stoj :Romberg 1- bez známek patologie, Romberg II-hra šlach, zejména na PDK 

až po m. quadriceps femoris, Romberg III- nejistota subj., obj. se uklání celým tělem doprava, 

hra šlach na obou DKK 

- funkční test nohy podle V éleho - reakce až po krátké latenci, flexory prstců se zapojují až 

v krajní poloze před pádem (slabé) 

- De Kleynův test - test na insuficenci a. vertebralis negativní, není přítomen nystagmus 

- Hautantova zkouška - hlava ve vzpřímeném postavení - není deviace 



- Test na prostorovou závrať - není přítomen nystagmus 

d) vyšetření reflexů: 

Šlachookosticové 

Viz. příloha č.l. 7 

Kožní břišní reflexy 

Epigastrický (Th 7- 8), mezogastrický (Th 9- 1 0), hypogastrický (Th ll - 12) -hyperreflexie 

e) Pyramidové jevy paretické (zánikové)-negativní 

./) Pyramidové jevy spastické (iritační)-negativní 

g) vyšetření čití- prováděno na dolních končetinách 

Povrchové čití 

- taktilní-při vyšetření byla nalezena na anterolaterální ploše bérce od kolenního kloubu dolů 

dozum nohy až k palci LDK změněné taktilní vnímání- dotyk vnímán jako "šimrání", ale 

pokud byl dotyk silnější, tak pocit "šimrání" nebyl přítomen 

- algické- snížené v oblasti anterolaterální plochy bérce, dorza nohy a palce LDK 

- termické, graftstezie - při vyšetření se neobjevují stranové rozdíly, vnímá stejně, je schopna 

rozeznat číslice 

-diskriminační -LDK-v oblasti jedné Headovy zóny rozlišení 2 bodů vzdálených 3 cm, ve 

dvou Haedových zónách rozlišení dvou bodů na vzdálenost 1 cm (prováděno v oblasti, kde 

byla nalezena hypestezie) 

PDK- v oblasti jedné Headovy zóny rozlišení 2 bodů vzdálených 2 cm, ve dvou Haedových 

zónách rozlišení dvou bodů na vzdálenost 0,5 cm 

Hluboké čití 

• vnímání tlaku -stejné 

• pohybocit - na LDK zpomalené vnímání pohybu 

• polohocit- rozdíl v nastavení do 5° bilat (testováno na DKK) 

• Palestézie - ladička nebyla dostupná 

• Stereognozie- bez problémů rozeznává tvar předmětů 

Vyšetření taxe - metrika 

-prst- špička nosu- provede bez problémů, nepřestřelí, dotáhne pohyb 

g) zkoušky na postižení ll.peroneus communis na LDK: 

.;n 



-je oslabená DF na LDK, chůze po patě není na této končetině možná, pacientka našlapuje na 

celou plochu LDK, byla nalezena porucha čití v senzitivní zóně. Při protažení kožní řasy mezi 

palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK byla objevena patologická bariéra ve smyslu 

zvýšeného odporu. Snížená je i vzájemná pohyblivost mezi I. A II. metatarzem a mezi II. a 

III. metatarzem. 

h) zkoušky na postižení n. tibialis anterior na LDK: 

-je oslabená plantární flexe nohy a prsů (viz svalový test) 

- nemůže skákat po špičce 

-reflex šlachy Achillovy je výbavný (viz tabulka) 

Závěr: 

Vyšetření rovnováhy poukázalo na problémy s propriocepcí z dolních končetin. 

Šlachookosticové reflexy byly normálně výbavné a nebyly nalezeny výrazné stranové 

odchylky.Hůře výbavný byl bilaterálně medioplantární reflex a reflex Achillovy šlachy na 

LDK.Pyramidové jevy spastické i iritační jsou negativní. Byla nalezena hypestezie na 

anterolaterální ploše bérce, na dorzu nohy a palci.Pozitivně vyšly zkoušky na postižení n. 

peroneus communis a některé na postižením. tibialis anterior. 

Hautantova zkouška, test na polohovou závrať i De Kleinův test jsou negativní. 

Vyšetření reflexních změn 

vyšetření prováděno v oblasti zad 

a) vyšetření hyperalgických zón 

- dermografická zkouška- výraznější hyperémie v mezilopatkové oblasti (zjm. u mediálního 

okraje levé lopatky) a v oblasti Th-L přechodu 

-"skin-drek"- zvýšený odpor po celé levé půlce zad, hlavně u mediálm'ho okraje lopatky a 

v oblasti LS přechodu 

- posunlivost kůže- v oblasti C-Th přechodu a celé bederní páteř zhoršená posunlivost hlavně 

kaudálním směrem 

b) vyšetření podkoží 

- Kiblerova řasa - nelze nabrat v dolní Lp, v hrudní páteři se řasa nabírá dobře, ale dochází 

zde ke zvýšené potivosti kůže a lehké bolestivosti, v mezilopatkové oblasti je opět zhoršená 

posunlivost 

-Metoda Leubeové-Dickeové- nelze se zanořit v oblasti bederní páteře kvůli tuhosti podkoží 



c) vyšetření fascie 

- lumbosakrálsní facie-omezené pružení kaudální i kraniální směrem (kaudálním směrem je 

omezení větší) 

- fascie okolo hrudníku- omezené pružení laterolaterálním směrem bilat 

d) vyšetření trigger-pointů (vyšetření základních spoušťových bodů): 

Viz. příloha č.l.6 

f) vyšetření jizvy: 

- 7 cm, klidná, zhojená, posunlivá do všech směrů, ale v horní třetině tužší 

Závěr: 

Četné reflexní změny byly nalezeny v oblasti zad a to zejména v mezilopatkové oblasti a 

v oblasti Th-L a LS přechodu. Lumbosakrální facie je hůře posunlivá kaudálním směrem, kde 

s ní není možné ani zapružit. Kraniálním směrem je taky tato facie hůře posunlivá, ale lze s ní 

zapružit. Facie okolo hrudníku jsou také hůře posunlivé zejména laterolaterálním směrem, ale 

i zde je malé zapružení možné. Bylo nalezeno několik bodů se zvýšenou citlivostí v průběhu 

m. rectus abdominis (zejména v místech jeho úponu). Trigger pointy se nalézají bilat. v horní 

části m. trapezius, v levém m. subscapularis, v levém m. gluteus medius. Kiblerova řasa nelze 

nabrat v dolní Lp, v hrudní páteři se řasa nabírá dobře, ale dochází zde ke zvýšené potivosti 

kůže a lehké bolestivosti, v mezilopatkové oblasti je zhoršená posunlivost. Při vyšetření 

metodou Leubeové - Dickeové není možné se zanořit v oblasti bederní páteře kvůli tuhosti 

podkoží. Demografická zkouška prokázala výraznou hyperémii v mezilopatkové oblasti (zjm. 

u mediálního okraje levé lopatky) a v oblasti Th-L přechodu. 

Vyšetření páteře 

a) Krční páteř 

Aktivní pohyby: 

- anteflexe - na 4 prsty od sterna 

- retroflexe - zalomení v C -Th přechodu (vertebra prominens C7) 

-úklon- asymetrický- rozsah pohybuje menší doleva 

-rotace- omezena bilat.- vpravo je omezená o 2/3 a vlevo o 1/3 

Pasivní pohyby: 



-úklon doleva při pasivním rozsahu bolestivý, nelze dopružit, tvrdá bariéra 

- rotace-omezené bilat, více omezená je vpravo (stejně jako u aktivních pohybů), kde 

nacházíme tvrdou bariéru, tento pohyb vnímá pacientka jako bolestivý (v místě bariéry) 

-proti izometrickému odporu- úklon bilaterálně bolestivý (doleva je bolestivější) 

Vyšetření rozsahu pohybu do segmentu: 

- hned zpočátku vyšetření byla nalezena blokáda segmentu C 1, 2 do rotace vpravo.Pacientce 

se při tomto vyšetření udělalo špatně a tak nebyla další vyšetření v této oblasti provedena. 

b) Pletenec ramenní a horní končetina 

- AC kloub pruží, SC kloub volný kraniálně, kaudálně, laterálně, mediálně - lehce bolestivý 

bilat 

-abdukce je v LRK omezena pro bolest (viz příloha č. 1.3) 

c) Hrudní páteř 

Vyšetření rozsahu pohybu do segmentu: 

- anteflexe- nerozvíjí se v dolní hrudní od Th 7 

-extenze- nerozvíjí se Th páteř 

- úklon a rotace - nerozvíjí se Th páteř 

-žebra palpačně bolestivá-S. a 6. žebro-blokáda, palpačně bolestivé úpony žeber na stemum 

- pružení vidličkou bolestivé v oblasti Th 4-6, tužší v celé Thp 

d) Bederní páteř 

Aktivní pohyby: 

-předklon- nedochází k odvíjení obratlů, bolestivý hlavně v konečné fázi pohybu (tah v místě 

jizvy) 

-záklon- zalomení v obl. L 3, bolestivý v konečné fázi pohybu 

- úklon - doprava ani doleva není přítomna specifická rotační synkinéza pánve, nacházíme 

zlom v oblasti L3 při úklonech do obou stran 

Vyšetření rozsahu pohybu do segmentu 

- neprovedeno pro palpační bolestivost obratlů v této oblasti 

e) Sakroiliakální skloubení a dolní končetiny 

-oboustranně omezené pružení os ilium vůči os sacrum, není přítomna blokáda 

-fenomén předbíhání- negativní bilat. 

- blokáda hlavičky fibuly vlevo, pately volné 

- nelze vzájemně posunout hlavičky metatarzů I.a II., II.a III. prstu vlevo 



f) Další vyšetření 

- Laségueova zkouška - LDK 50°- pozitivní, brnění nad hlezenním kloubem na laterální 

straně bérce, na dorzu nohy a až k palci, PDK- negativní, 70°, obrácený Laséque - bilat. 

negativní, dochází k tahu na přední straně stehna. Patrickův příznak negativní bilat. 

Závěr: 

V krční páteři byly omezené pohyby do úklonu doleva a rotace hlavy doprava. Nalezena byla 

blokáda v segmentu Cl/2, ale pro nevolnost, kterou pacientce vyvolalo toto vyšetření bylo od 

dalších vyšetření na krční páteři upuštěno. Tato blokáda může být způsobena vlivem 

svalových dysbalancí v oblasti krční páteře. V dolní hrudní páteři je omezeno rozvíjení 

obratlů do flexe, extenze i lateroflexe. Kloubní vůle v segmentech Th4-6 zcela chybí. Při 

flexi, extenzi i lateroflexi nedochází k rozvíjení obratlů. Extenze i flexe vyvolává bolest 

v krajních polohách v této oblasti. Palpačně jsou citlivé všechny bederní obratle, proto nebyl 

vyšetřen rozsah pohybů do segmentů. SI klouby jsou bilaterálně s omezenou posunlivostí. Na 

LDK byla nalezena blokáda hlavičky fibuly a je zde zhoršená vzájemná pohyblivost I. a II. 

metatarzu a také II. a III. metatarzu. Pozitivně vyšla Laségueova zkouška na LDK. 

3.3.3 Shrnutí a závěr vyšetření 

Vyšetření ukázala na výrazné omezení rozvíjení obratlů bederní páteře, dolní hrudní páteře a 

krční páteře. Byly nalezeny typické svalové dysbalance, které jsou známé pod termínem 

horní zkřížení syndrom (podle Jandy). (20) Vlivem těchto svalových dysbalancí byly 

nalezeny ve většině šíjových svalů a svalů pletence ramenního reflexní změny. Potíže, které 

má pacientka v oblasti krční páteře se mohu přenést do oblasti ramenního kloubu a opačně. 

V levém ramenním kloubu pravděpodobně doznívá diagnostikovaný impingment syndrom. 

Velký význam má blokáda fibuly, která je na LDK pacientky. Hlavička fibuly je místem 

úponu m. biceps femoris a tím působí na statiku pánve (při dysfunkci vznikají TrP v m. biceps 

femoris a proto dochází k nedostatečné fixaci pánve). Nedostatečná fixace pánve je 

kompenzována napětím s TrP v břišních svalech působících předsunuté držení a následkem 

toho poruchu veškerého posturálního svalstva. Často bývá i dysfunkce chodidel a funkční 

porucha v oblasti krční páteře.(17) U pacientky byly nalezeny četné body se zvýšenou 

citlivostí v místě úponu m. rectus abdominis, zvýšené napětí je i v m. biceps femoris, 

přítomna je i dysfunkce v oblasti krční páteře a nohou. Omezenost protažitelnosti kožních řas 

na LDK napovídá o přítomnosti radikulámího syndromu bederní páteře v dermatosu L5. 



Tento, jak za anamnézy víme, je pravděpodobně způsoben stenózou páteřního kanálu a 

následně i intervertebrálního prostoru. 

3.4 Rehabilitační plán 

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán- cíle terapie 

1. - dosáhnout samostatnosti v používání Lp 

- zlepšit kvalitu života snížením bolestivosti Lp 

2. -nácvik správného stereotypu dýchání, stoje, sedu a chůze 

3. -ovlivnění jizvy (zvýšit její pohyblivost a jejího okolí) 

- ovlivnění měkkých tkání (zvýšení posunlivosti a protažitelnosti facií zad a trupu, 

relaxace svalstva ve vysokém napětí) 

4. -zlepšit propriocepci z DKK 

5. - exteroceptivní stimulace oblastí se sníženou kožní citlivostí a sníženým svalovým 

tonem 

6. - stimulace a posílení oslabených svalů na LDK 

7. -relaxace hypertonního svalstva a protažení zkrácených svalů na DKK a trupu 

8. -vyrovnání svalových dysbalancí v oblasti bederní páteře a dále pak i krční páteře 

aktivace a posílení HSS 

9. -nácvik autoterapeutického režimu jako v rámci preventivního programu 

1 O. -instruktáž o autoterapii a poučení o ergonomii pracoviště 

3.4.2 Krátkodobý rehabilitační plán - návrh terapeutických postupů 

- TMT na oblast jizvy (péče o jizvu) 

- TMT na oblast zad a hrudníku (ovlivnění reflexních změn, hlazení, protažení facií 

s omezenou hybností) 

-Protažení zkrácených svalů a uvolnění hypertonických svalů (využití analytických postupů a 

PIR dle Lewita) 

-Trakce Cp aLp (dle Lewita) 

- Posílení oslabených svalů (využití PNF, analogicky podle svalového testu, metoda sestry 

Kenny) 

-Zlepšení propriocepce z DKK (mobilizace drobn)'ch kloubů LDK, exteroceptivní stimulace) 



-Uvědomování si tělesného schématu 

- Cviky na plochonoží v rámci autoterapie 

- Aktivace a posílení HSS- dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí 

Vojtovy metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) a využití poznatků 

Australské školy 

- Odstraňování TrP- presurou, technikou PIR 

- Mobilizace blokovaných segmentů 

- Uvolňování meziprstních řas na LDK 

- Terapie dle Lewita na inflare/outflare syndrom 

- Posilování pánevního dna analytickými způsoby a přístupem dle Mojžíšové 

- Nácvik správných pohybových stereotypů 

- Instruktáž ohledně autoterapie 

3.4.3 Dlouhodobý rehabilitační plán - cíle terapie 

-Pokračovat v cílech stanovených v krátkodobé terapii+ následující cíle 

-Podpořit funkci HSS 

- Korekce pohybových stereotypů 

- N ácvik relaxačních technik 

- Odstranit blokády na krční páteři 

-Posílení oslabeného svalstva LDK 

- Stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým tonem 

- Zlepšit vnímání svého těla 

- Odstranit svalové dysbalance v oblasti L ramennJho pletence 

3.4.4 Dlouhodobý rehabilitační plán - návrh terapeutických postupů 

- MT na fascie krční, hrudníku, zad a ramenního pletence 

-Posílení oslabených svalů na LDK s využitím metod PNF (střídat posilovací techniky) 

- Zlepšit proipriocepci z DKK, zlepšit vnímání svého těla a rozložení váhy- metoda 

senzomotorické stimulace, využití balančních ploch 

-Posílení HSS s využitím biofeedbacku, aktivace HSS při chůzi, při mluvení apod. 

-Stimulace oblastí se sníženou citlivostí a sníženým tonem- exteroceptivní stimulace 



- Upravit doposud neodstraněné svalové dysbalance 

- Analytická cvičení s využitím pomůcek - Theraband, míče, balanční plochy 

- PIR v rámci autoterapie, automobilizační cviky v rámci autoterapie 

- Vybrat vhodný sport (např. jógu- pro pacientku by bylo vhodné cvičit jógu pod vedením 

zkušeného cvičitele) 

Fyzikální terapie 

-6x - -dipólové vektorové pole, režim AUTO, vakuové elektrody 7,5cm, křížení okruhů. 

AMP'100 Hz, sp =O, doba rotace 3s, int. nadprahově senzitivní, na 10 min na C, Th páteř, 3x 

týdně, dle indikace lékaře 

3.5 Průběh rehabilitace 

Návštěva č.l 

25.1.2006 

-proveden vstupní kineziologický rozbor 

-pacientka byla informována o tom, že je nutná její spolupráce. Dále byla poučena o tom, že 

musí dodržovat instrukce a dělat během dne to co ji bylo zadáno v rámci autoterapie jinak 

nebude mít terapie efekt. 

N ávštěva č. 2 

26.1.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.: pacientka se dnes cítí dobře 

Obj.: Četné reflexní změny jsou patrné v oblasti zad a to zejména v mezilopatkové oblasti a 

v oblasti Th-L a LS přechodu. Lumbosakrální fascie je hůře posunlivá kaudálním směrem, 

kde ji není možné ani zapružit. Kraniálním směrem je tato fascie rovněž hůře posunlivá. Dolní 

Y4 jizvy adheruje ke spodině. Žebra se rozvíjejí nedostatečně při dýchání. Dorzální flexe L 

nohy a palce LDK stále vázne. Na kožních řasách mezi palcem a II. prstem a mezi II. a 

III. prstem LDK je patologická bariéra ve smyslu zvýšeného odporu. Snížená je i vzájemná 

pohyblivost mezi I. A ll. metatarzem a mezi II. a III. metatarzem. Je přítomna hypestezie 

v senzitivní zóně n. peroneus tak jak bylo zjištěno ve vstupním kineziologickém rozboru. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 
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- TMT na oblast jizvy (ovlivnění reflexních změn a protažení thorakolumbální a 

lumbosakrální facie všemi směry) 

- zlepšit propriocepci z plosky, protáhnout meziprstní řasy, kde byla nalezena patologická 

bariéra) 

- posílit svaly pánevního dna 

-upravit stereotyp dýchání a zvýšit pohyblivost žeber při dýchání 

- aktivace HSS vleže na zádech 

-protáhnout m. biceps femoris bilat. (pomocí therabandu) 

Provedení: 

- TMT na oblast jizvy (ovlivnění reflexních změn a protažení thorakolumbální a 

lumbosakrální facie všemi směry) 

- exteroceptivní stimulace L plosky, míčkování a hlazení v oblasti hypestezie, protažení 

meziprstních řas, kde byla nalezena patologická bariéra 

- lokalizovaná dechová gymnastika s důrazem na pohyb dolních žeber 

- posilování svalů pánevního dna vleže na boku (podle Lewita) 

- aktivace HSS v poloze vleže na zádech 

-protažením. biceps femoris a m. triceps surae vleže na zádech s využitím therabandu bilat. 

Výsledek: 

Jizva v dolní 'l4 stále adheruje ke spodině, facie mírně povolily kraniálním směrem, ale 

kaudálním směrem je jejich pohyblivost nadále značně omezena. Lokalizované dýchání do 

stran dělá pacientce potíže. Dechovou vlnu zvládá. Při posilování svalů pánevního dna bylo 

nutné pacientce opakovaně připomínat, že je nutné cvičit pomalu.Pacientka dává příliš úsilí 

do pokusu aktivace HSS a dochází tak k nežádoucím kontrakcím dalších svalů. Při 

protahování kožních řas mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK pocítila 

pacientka "vystřelení jehliček" od protažené řasy po dorzu L nohy, po laterální straně bérce 

LDK až mírně nad kolenní kloub. Pacientka prováděla protahování m. triceps surae a m. 

biceps femoris příliš rychle, švihem a s četnými souhyby (např. zvedala hlavu z podložky). 

Pacientka dostala instruktáž o provedených chybách a pohyb byl následně korigován. 

Autoterapie: 

- pacientka po první operaci byla instruována jak provádět automobilizaci bederní páteře 

podle Mc Kenzieho do flexe. Doporučuji i nadále pokračovat (po konzultaci se 

supervizorem). 

- posilování pánevního dna vleže na boku dle Lewita 
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-dechová gymnastika- zkoušet vnímat vlastní dech a regulovat hloubku dechu. 

N ávštěva č. 3 

27.1.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka si dnes stěžovala na bolest v oblasti L páteře zejména po delším sezení. Těšila 

se na dnešní odvoz domů, kde stráví víkend. 

Obj.: Thorakolumbální i lubmbosakrální fascie je stále špatně pohyblivá kaudálním směrem. 

Jizva již tolik neadheruje ke spodině jako před první návštěvou .. Spodní žebra se nadále 

nerozvíjejí při dýchání. Pořád nacházíme zvýšený odpor na kožních řasách mezi palcem a II. 

prstem a mezi II. a III.prstem LDK. Snížená je i vzájemná pohyblivost mezi I. A II. 

metatarzem a mezi II. a III. metatarzem. Je přítomna hypestezie v senzitivní zóně n. peroneus. 

Stereotyp sedu je chybný- pacientka "vtahuje" pupík dovnitř a tím se navozuje dysfunkce 

břišních svalů. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- TMT na oblast jizvy (ovlivnění reflexních změn a protažení thorakolumbální a 

lumbosakrální fascie všemi směry) 

- zlepšit propriocepci z LDK, protáhnout meziprstní řasy, kde byla nalezena patologická 

bariéra) 

- odstranit blokádu hlavičky fibuly LDK mobilizací 

-posílit svaly pánevního dna 

- upravit stereotyp dýchání a zvýšit pohyblivost žeber při dýchání 

- aktivace HSS vleže na zádech 

-protáhnout m. biceps femoris bilat (pomocí therabandu) 

Provedení: 

- TMT na oblast jizvy (ovlivnění reflexních změn a protažení thorakolumbální a 

lumbosakrální fascie všemi směry) 

- exteroceptivní stimulace L nohy, míčkování a hlazení v oblasti hypestezie, protažení 

meziprstních řas, kde byla nalezena patologická bariéra 

-mobilizace hlavičky fibuli proti tibii LDK (podle Lewita) 

- lokalizovaná dechová gymnastika s důrazem na pohyb dolních žeber 

- posilování svalů pánevního dna vleže na boku (podle Lewita) 
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- aktivace HSS v poloze vleže na zádech 

- protažení m. biceps femoris a m. triceps surae vleže na zádech s využitím therabandu bilat. 

Výsledek: 

Posunlivost thorakolumbální a lumbosakrální fascie se zlepšila do všech směrů. Pacientce se 

daří lokalizovat dýchání i do stran. Stále nedochází k správné aktivaci HSS. Odpor na kožních 

řasách mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III. prstem LDK je menší než při minulé povolil 

(pacientka udává, že ,jehličky již vystřelují pouze do výše půlky bérce a jejich intenzita je 

slabší). Po terapii blokády hlavičky fibuly LDK nebyla dosažena normalizace bariéry. Při 

protahování m. biceps femoris a m. ticeps surae opakovala pacientka chyby z minulé 

návštěvy. 

Autoterapie: 

- automobilizace bederní páteře podle Mc Kenzieho do flexe 

- posilování svalů pánevrnbo dna vleže na boku (podle Lewita) 

- dechová gymnastika- zkoušet lokalizovat dech 

N ávštěva č.4 

30.1.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka je unavená, malátná a cítí tah v oblasti jizvy. Pacientka si stěžuje na bolest 

v levém ramenním kloubu. 

Obj.: Thorakolumbální a lumbosakrální fascie jsou méně pohyblivé než před víkendem. 

Paravertebrální svaly jsou ve viditelném hypertonu v oblasti ThlO vpravo. Pacientka přiznala, 

že o víkendu cvičila i cviky, které nebyly zadány v rámci autoterapie. Hypestezie v senzitivní 

zóně n. peroneus je dnes výraznější než při minulých návštěvách. Nacházíme zvýšený odpor 

na kožních řasách mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III. prstem LDK. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- z důvodu celkového stavu pacientky bude terapie směřována k dosažení relaxace 

-ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy 

- protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

-snížit bolestivost L ramenního kloubu (trakce ramenním kloubu vleže na zádech přes hýždě 

terapeuta ve směru osy HK, podle Lewita) 
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- trakce C páteře s propracováním měkkých tkání, izometrická trakce bederní páteře 

využívající výdech a nádech (podle Lewita) 

- lokalizovaná dechová gymnastika 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT, protažení thorakolumbální i lumbosakrální 

fascie do všech směrů. 

- protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

- snížit bolestivost L ramenního kloubu (trakce ramenním kloubu vleže na zádech přes hýždě 

terapeuta ve směru osy HK, podle Lewita) 

- trakce C páteře s propracováním měkkých tkání, izometrická trakce bederní páteře 

využívající výdech a nádech (podle Lewita) 

- lokalizovaná dechová gymnastika 

Výsledek: 

Trakce vL ramenním kloubu přinesla pacientce úlevu od bolesti. Příjemné jí byly trakce C 

páteře s propracování měkkých tkání i izometrická trakce bederní páteře. Při dechové 

gymnastice pacientka zbledla a udělalo se jí špatně. Po chvíli klidu v poloze vleže na zádech 

s podloženými bérci se jí udělalo lépe. Po terapii byl pacientce změřen tlak: 85/55 mmHg. 

Autoterapie: 

Dnes nebyla pro stav pacientky zadána. 

FT: 

Dnes nebyla pro stav pacientky provedena 

N ávštěva č.S 

31.1.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.: pacientka se dnes cítila dobře, stěžovala si na napětí v oblasti jizvy 

Obj: Thorakolumbální a lumbosakrální fascie jsou pohyblivé do všech směrů. Paravertebrální 

svaly jsou ve viditelném hypertonu v oblasti Thl O vpravo. Hypestezie v senzitivní zóně n. 

peroneus přetrvává. Odpor na kožních řas mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem 

LDKje menší než byl při první návštěvě. Fascie okolo hrudníku jsou hůře posunlivé zejména 

lateromediálním směrem, ale i zde je malé odpružení možné. Bylo nalezeno několik bodů se 

zvýšenou citlivostí v průběhu m. rectus abdominis (zejména v místech jeho úponu). 
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Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

- protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

-mobilizace hlavičky fibuli proti tibii LDK (podle Lewita) 

-uvolnit facie okolo hrudníku lateromediálním směrem. 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

-uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- opravit chybný stereotyp aktivace břišních svalů při pokusech o aktivaci HSS v poloze vleže 

na zádech. 

- ovlivnit příčné i podélné plochonoží 

-zvýšit propriocepci z LDK 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

-protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

-mobilizace hlavičky fibuli proti tibii LDK (podle Lewita) 

- uvolnit fascie okolo hrudníku lateromediálním směrem. 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- aktivace břišní stěny vleže na zádech, dolní končetiny volně podloženy - nácvik dechové 

vlny, nácvik lokalizovaného dýchání, usilovný výdech se "ššššš", zapojení m. transversus 

abdominis 

- v poloze vsedě přes zrcadlem aktivace m. transverzus abdominis 

- nácvik malé nohy a "píďalky" 

Výsledek: 

Při protahování kožních řas mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK ,jehličky" 

již vystřelují pouze občas a to jen od řasy mezi palcem a II. prstem. Vyzařují po dorzu L nohy 

po laterální straně bérce do lh jeho výšky. Při mobilizaci hlavičky fibuly LDKbylo dosaženo 

normalizace bariéry. Fascie okolo hrudníku při terapii povolily směrem latero mediálním. Při 

uvolňování napětí v m. rectus abdominis byla palpačně bolestivá zejména oblast nacházející 

se pod processus xiphoideus. Pacientce se udělalo nevolno v poloze na zádech a proto jsme 

pokračovali v sedu. Tento jev se u pacientky objevuje často a je spojený s hypotenzí. V této 

poloze se pacientce dařilo zapojovat m. transverzus abdominis. 

Autoterapie: 
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- automobilizace bederní páteře podle Mc Kenzieho do flexe 

-posilování svalů pánevního dna vleže na boku (podle Lewita) 

- dechová gymnastika- zkoušet lokalizovat dech 

- exteroceptivní stimulace plosky LDK-pomocí ,ježečku" 

- malá noha, "píďalka" 

N ávštěva č.6 

1.2.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka se dnes necítí dobře. Má od včerejšího odpoledne rozbouřený žaludek a 

pociťuje napětí v oblasti L páteře. 

Obj.: Fascie okolo hrudníku jsou stále hůře posunlivé zejména laterolaterálním. Pohyby 

dolních žeber jsou i nadále omezené při dýchání. M. rectus abdoninis je ve zvýšeném napětí a 

v místech jeho úponů jsou četné body se zvýšenou citlivostí. Odpor kožních řas mezi palcem 

a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK jen mírně zvýšený. V sedu se pacientka snaží 

"nezatahovat" pupík, ale přiznává, že je jí to stále nepřirozené. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy - TMT 

- protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

- uvolnit fascie okolo hrudnfku laterolaterálním směrem 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- cvičení na HSS: dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

- ovlivnit příčné i podélné plochonozí 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

- protažení meziprstních řas na LDK, kde byla nalezena patologická bariéra 

- uvolnit fascie okolo hrudníku lateromediálním směrem. 

-zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 
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- cvičení na HSS: dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

- nácvik malé nohy a "píďalky" 

Výsledek: 

Při protahování kožních řas ,kde bylo nalezeno při kineziologickém rozboru zvýšený odpor, 

již nedochází k "vystřelování jehliček".Fascie okolo hrudníku při terapii povolily směrem 

lateromediálním. Při uvolňování napětí v m. rectus abdominis byla palpačně bolestivá 

zejména oblast nacházející se pod processus xiphoideus. Aktivace HSS stále není 

fyziologická. 

Autoterapie: 

-automobilizace bederní páteře podle Mc Kenzieho do flexe. 

-posilování svalů pánevního dna vleže na boku 

-dechová gymnastika- zkoušet lokalizovat dech 

-exteroceptivní stimulace plosky LDK-pomocí ,ježečku" 

-malá noha, "píďalka" 

FT: 

Elektroléčba dle indikace lékaře 

N ávštěva č. 7 

2.2.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka si stěžuje na bolest levého ramenního kloubu. 

Obj.:Odpor kožních řas mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK se výrazně 

snížil.Vzájemná pohyblivost mezi I. A II. metatarzem a mezi II. a III. metatarzemje snížená. 

Při pružení hlavičky fibuly LDK proti tibii je přítomen zvýšený odpor. Při abdukci v levém 

ramenním kloubu při dosažení 90° nastupuje bolest, která při pokračování pohybu mizí. AC 

kloub pruží, se kloub volný kraniálně, kaudálně, laterálně, mediálně - lehce bolestivý bilat. 

Stereotyp abdukce je bilat. chybný- dochází k přetížení horní části m. trapezius. 

Skapulohumerální rytmus není symetrický - neplynulý souhyb P lopatky, zvýšený rozsah 

rotace dolního úhlu této lopatky. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 
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- mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na peroneus. 

(metoda sestry Kenny) 

- uvolnit fascie okolo hrudníku lateromlaterálním směrem 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- odstranit Trp v L m. suscapularis, trakce v L ramenním kloubu vleže na zádech přes hýždě 

terapeuta ve směru osy HK. 

- cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

- nácvik Bruggerova úlevového sedu 

Provedení terapie: 

-ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

-uvolnit fascie okolo hrudníku lateromediálním směrem. 

-zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

-uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

-odstranit Trp v L m. suscapularis pomocí PIR m. subscapularis trakce v L ramenním kloubu 

vleže na zádech přes hýždě terapeuta ve směru osy HK. 

-cvičení na HSS: dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-nácvik Bruggerova úlevového sedu 

Výsledek: 

Pohyblivost metatarzů LDK se podařilo trochu zvětšit. TrP v levém m. suscapularis nebyl 

odstraněn. Trakce v levém ramenním kloubu opět přinesla pacientce úlevu. Pacientka udává, 

že má pocit "osvobození dechu". Pohyblivost fascií okolo hrudníku je fyziologická a dolní 

žebra se při dýchání mírně pohybují. Při aktivní dorzální flexi v hlezenním kloubu LDK mívá 

pacientka křeče v lýtku. Svalová síla oslabených svalů v této oblasti se nezměnila. Vnímá 

Bruggerův úlevový sed jako nepřirozený. Pacientka si nedokáže zvyknout na to, že by neměla 

při sedu "vtahovat pupík" (přiznává, že jí připadá neestetické "povolit břicho"). 

Autoterapie: 

- automobilizace bederní páteře podle Mc Kenzieho do flexe. 

- posilování svalů pánevního dna vleže na boku 
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- dechová gymnastika- zkoušet lokalizovat dech 

- zkoušet nahradit chybný stereotyp sedu Bruggerovým úlevovým sedem. 

- exteroceptivní stimulace plosky LDK-pomocí ,Ježečku" 

- malá noha, "píďalka" 

N ávštěva č.8 

3.2.2005 

Kontrolní vvšetření: 

Subj.:pacientkaje unavená ( nemůže spát pro chápání spolubydlící). Těší se na dnešní odjezd 

domů, kde stráví víkend. 

Obj.: Vzájemná pohyblivost mezi I. A II. metatarzem a mezi II. a III. metatarzemje snížená. 

Při pružení hlavičky fibuly LDK proti tibii je přítomen zvýšený odpor. Stav levého ramenního 

kloubu je stejný jako při minulé návštěvě. TrP v levém m. subscapularis je stále přítomný. 

Facie okolo hrudníku jsou posunlivé do všech směrů. Dolní žebra se při dýchání pohybují. 

V P m. gluteus medius je Trp. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n.peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

- mobilizace hlavičky fibuly proti tibii (podle Lewita) 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- odstranit Trp v L m. suscapularis 

- odstranit blokády žeber: mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace 

žeber) 

-cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

- odstranit Trp v P m. gluteus medius 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy - TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n. peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

49-



- mobilizace L hlavičky fibuli proti tibii (podle Lewita) 

-zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- uvolnit m. rectus abdominis v oblasti jeho úponů využitím TMT 

- odstranit Trp v L m. suscapularis pomocí PIR m. subscapularis 

-mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace žeber) 

- cvičení na HSS: dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexru'ho otáčení (pod vedením supervizora) 

- ovlivnění TrP v P m. gluteus medius presurou 

Výsledek: 

Pohyblivost metatarzů se povedlo zvětšit. Mobilizací se povedlo obnovit fyziologický pohyb 

na LDK mezi hlavičkou fibuly a tibií. Dorzální flexe v levém hlezenním kloubu je stále 

omezena a svaly, které se účastní tohoto pohybu jsou stále oslabené. Při palpaci Trp vL m. 

subscapularis není bolest vyzařovaná jeho palpací tak velká jako před terapií. Napětí m. rectus 

abdominis je sníženo. Palpace míst jeho úponů již nevyvolává bolest. 

Autoterapie: 

Viz. minulá návštěva 

FT: 

Elektroléčba dle indikace lékaře 

Návštěva č.9 

6.2.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka si dnes stěžuje na zvýšené napětí v oblasti bederní páteře. 

Obj.: Pohyblivost metatarzů LDK i PDK proti sobě je fyziologická. Hlavička fibuly LDK při 

pokusu o pružení proti tibii je volná. Dorzální flexe v hlezenním kloubu LDK je stále 

omezená. Napětí v m. rectus abdominis je normalizováno a palpace jeho úponů je nebolestivá. 

Na pánvi byl naleze inflare/outflare symptom ( L SIAS-inflare, P SIAS-outflare) 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n. peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 



- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- odstranit Trp v L m. subscapularis 

- odstranit blokády žeber: mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace 

žeber) 

- cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-odstranění inflare/outflare symptomu 

- odstranit Trp v P m. gluteus medius 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n. peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 

- zvýšit pohyblivost žeber (masáž mezižeberních prostorů, lokalizovaná dechová gymnastika) 

- odstranit Trp v L m. suscapularis pomocí PIR m. subscapularis 

-mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace žeber) 

- cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-odstranění inflare/outflare symptomu 

- ovlivnění TrP v P m. gluteus medius presurou 

Výsledek: 

Jizva je posunlivá do všech směrů. Pouze nejkaudálnější část jizvy stále mírně adheruje ke 

spodině. Při aktivní dorzální flexi v levém hlezenním kloubu již nejsou křeče v lýtku tak 

časté. Při vedeném pohybu ve směru I. flekční diagonály dochází k viditelné aktivitě 

dorziflektorů palce, prstců i L hlezenního kloubu. Pacientka se naučila aktivovat v poloze na 

zádechHSS. 

Došlo k normalizaci postavení spin. Pupíkje nyní méně tažen vlevo a dolů než před terapií. 

Autoterapie: 

Viz. minulá návštěva 

FT: 

Elektroléčba dle indikace lékaře 



Návštěva č.lO 

7.2.2005 

Kontrolní vyšetření : 

Subj.:Pacientka se dnes necítí dobře. Pacientka je v období menopauzy dnes v noci se u ní 

nečekaně po dlouhé době objevila menstruace. 

Obj.: Pohyblivost dolních žeber se oproti první návštěvě výrazně zlepšila. Palpačně jsou stále 

citlivé kostosternální spojení, ale již nevyvolává tato palpace takovou bolest jako při první 

návštěvě. Pacientka již při sedu upustila od zvyku "vtahovat"pupík. Pacientka je vzhledem 

kjejímu dnešnímu stavu přecitlivělá a proto jsme se vyhýbala všem dotekům a pohybům, 

které by vedly k bolesti. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy 

-snížit bolestivost L ramenního kloubu (trakce ramenním kloubu vleže na zádech přes hýždě 

terapeuta ve směru osy HK, podle Lewita) 

- trakce C páteře s propracováním měkkých tkání, izometrická trakce bederní páteře 

využívající výdech a nádech (podle Lewita) 

- uvolnit fascie okolo hrudníku laterolaterálním směrem. 

- zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT, protažení thorakolumbální i lumbosakrální 

facie do všech směrů 

- snížit bolestivost L ramenního kloubu (trakce ramenním kloubu vleže na zádech přes hýždě 

terapeuta ve směru osy HK, podle Lewita) 

- trakce C páteře s propracováním měkkých tkání, izometrická trakce bederní páteře 

využívající výdech a nádech (podle Lewita) 

- uvolnit fascie okolo hrudníku lateromediálním směrem 

- zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

-PNF- vedený a asistrovaný pohyb ve směru l.flekční diagonály na LDK 

Výsledek: 

Trakce vL ramenním kloubu přinesla pacientce úlevu od bolesti. Příjemné jí byly trakce C 

páteře s propracování měkkých tkání i izometrická trakce bederní páteře. Jizva je posunlivá 



do všech směrů. Pouze nejkaudálnější část jizvy stále mírně adheruje ke spodině .Pohyblivost 

fascií okolo hrudníku je fyziologická a dolní žebra se při dýchání pohybují. 

Autoterapie: 

Dnes nebyla pro stav pacientky zadána. 

Návštěva č.ll 

8.2.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:Pacientka se dnes cítí lépe než včera, ale stále "není ve své kůži". Má pocit, že jí 

všechno bolí (záda v oblasti L páteře, krční páteř, levý ramenní kloub, je jí špatně od 

žaludku, ..... ) 

Obj.: Abdukce vL ramenním kloubu stále vyvolává bolest v okamžiku, kdy je úhel mezi paží 

a trupem 90°. Po překonání této bolesti může pokračovat v pohybu bezbolestně dál. Na pánvi 

byl opět objeven inflare/outflare symptom (inflare na L SIAS, outflare na P SIAS), není však 

tak výrazný jako byl před první terapii, která na něho byla před dvěma dny provedena. Stále 

je přítomen TrP v L rn. subscapularis a v P rn. gluteus rnedius, i když oba již nevyvolávají 

takovou bolest jako dříve. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních zrněn v okolí jizvy - TMT 

-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n. peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 

- zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

- odstranit Trp v L rn. subscapularis 

- odstranit blokády žeber: mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace 

žeber) 

- cvičení na HSS: dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-odstranění inflare/outflare syndromu 

- odstranit Trp v P rn. gluteus rnedius 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních zrněn v okolí jizvy - TMT 



-mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, facilitační cvičení na n. peroneus 

(metoda sestry Kenny) 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru l.flekční diagonály na LDK 

- zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

- odstranit Trp v L m. suscapularis pomocí PIR m. subscapularis 

- mobilizace L lopatky proti hrudníku (vhodné i jako mobilizace žeber) 

- cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-odstranění inflare/outflare syndromu 

- ovlivnění TrP v P m. gluteus medius presurou 

Výsledek: 

Dorzální flexe v levém hlezenním kloubu stále je omezená, ale při jeho aktivním provedení již 

nevznikla křeč v levém lýtku. Pacientka se pokusila po tom, co jsme několikrát opakovali 

vedený pohyb ve směru I. flekční diagonály LDK tento pohyb provést sama a byl proveden 

bez větších obtíží. Byla vidět snaha i o extenzi palce. Po opakované terapii na inflare/outflare 

syndrom se nález na pánvi normalizoval. TrP v levém. M. subscapularis je téměř nehmatný a 

již nevystřeluje bolest. Pacientka již umí aktivovat HSS v poloze vleže na zádech. 

Autoterapie: 

Viz. minulá návštěva 

FT: 

Elektroléčba dle indikace lékaře 

Návštěva č.12. 

9.2.2005 

Kontrolní vyšetření: 

Subj.:pacientka se i dnes necítí dobře. 

Obj.: dolní žebra se již pohybují při dýchání. Úpony žeber na sternum již nejsou tak citlivá a 

palpace jednotlivých žeber nevyvolává bolest a nenacházíme výrazné omezení ve smyslu 

pružení. Palpace TrP v m. subscapularis již nevyvolává takou bolest jako dříve a je téměř 

nehmatný. 

Cíl a návrh dnešní terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 



- mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 

- zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

- odstranit Trp v L m. subscapularis 

- cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení, aktivace HSS vsedě (pod vedením supervizora) 

-odstranit Trp v P m. gluteus medius 

Provedení terapie: 

- ovlivnění reflexních změn v okolí jizvy- TMT 

- mobilizace drobných kloubů LDK, aktivace klenby nožní, 

- PNF- vedený a asistovaný pohyb ve směru I.flekční diagonály na LDK 

-zvýšit pohyblivost žeber (facilitace interkostálních svalů) 

- PIR L m. subscapularis 

-cvičení na HSS :dechová gymnastika s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy 

metody v poloze reflexního otáčení (pod vedením supervizora) 

-aktivace HSS vsedě před zrcadlem 

- ovlivnění TrP v P m. gluteus medius presurou 

Výsledek: 

Trp v L m. subscapularis už je téměř nehmatný. Bolest, kterou vyvolává abdukce v levém 

ramenním kloubu je menší než byla před první návštěvou. Žebra se pohybují při dýchání i do 

stran. V poloze vleže na zádech umí pacientka aktivovat HSS. Dnes jsme se pokusili 

aktivovat HSS vsedě před zrcadlem. V této poloze jsme přidali i zvedání pokrčené DK, ale 

přitom se nepodařilo udržet optimální aktivitu HSS. 

Autoterapie: 

Viz minulá návštěva 

Návštěva č. 13 

-proveden výstupní kineziologický rozbor 

FT: 

Elektroléčba dle indikace lékaře 



3.6 Výstupní kineziologické yyšetření 

Vyšetření stoje: 

Viz. příloha č.2.1 

Hodnocení stoje pomocí olovnice 

- bez podstatných změn ve srovnání se vstupním kineziologickým rozborem 

Typ dýchání: 

-horní hrudní typ dýchání, dechová vlna (vyšetřena v poloze vleže na břiše)- chybí plynulý 

rozvoj páteřních segmentů. Když se pacientka soustředí, dovede provést správnou dechovou 

vlnu. Žebra se již při dýchání pohybují i laterolaterálním směrem. 

Funkční testy 

- předklon - krční páteř se nerozvíjí plynule, flexe v krční páteři je provedena obloukem, 

odvíjení Th a L páteře je již naznačeno, stále je přítomen zlom v oblasti Th8, 

- záklon- malý rozsah, nerozvoj páteře-zlom v oblasti L3, není již tak bolestivý 

-úklon vpravo- rozvíjí se pouze dolní Th páteř a horní L páteř- zlom nad L3- větší rozsah 

než doleva, je naznačena specifická rotační synkinéza pánve 

- úklon vlevo - rozvíjí se dolní Th páteř -zlom nad L3, je naznačena specifická rotační 

synkinéza pánve 

- Trendelenburg - Duchennova zkouška: 

~stoj na LDK: dojde k zapojení laterálního korzetu pánve 

~stoj na PDK: pozitivní 

Vyšetření na dvou vahách: 

- zátěž 36,5 kg vpravo, 33 kg vlevo 

Vyšetření chůze 

Chůze se výrazně nezměnila. Stále dochází ke zkracování stojné fáze na LDK, není 

dostatečná DF na LDK. Nášlap LDK se snaží pacientka vést přes patu. Nedochází již k tak 

výraznému posunu pánve bilat. Je přítomen minimální souhyb trupu do rotací, souhyb HKK 

není symetrický (u LHK souhyb chybí). 

modifikace chůze: 

- beze změny od vstupního vyšetření 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 



Extenze v kyčelním kloubu 

-bilaterálně provádí 2 a 1 současně, 46357- stále je nedostatečná stabilizace křížové oblasti. 

-s flexí v kolení se zvýrazní zapojení extenzorů trupu 

Abdukce v kyčelním kloubu 

-abdukce PDK prováděna s převahou m. tensor fasciae latae, dochází k současné zevní rotaci 

a flexi v kyčelním kloubu 

- abdukce LDK prováděna s převahou m. tensor fasciae latae + výrazně se zapojuje i m. 

quadratus lumborum 

Flexe trupu 

-prováděna s extendovanými DKK, zvedne se po dolní úhly lopatek, poté začíná překlápět 

pánev. 

Klik 

- nevyšetřeno pro bolestivost L ramenního kloubu 

Flexe šíje 

- prováděna obloukovitou flexí (když se na to pacientka soustředí), po 5s výrazný třes 

Abdukce v kloubu ramenním 

-bilaterálně- při soustředění provede ve správném sledu 12345 

-bilaterálně- pokud se plně nesoustředí, zapojuje se nadměrně m. trapezius 

- skapulohumarální rytmus přetrvává zrychlený na P straně 

Antropometrické vyšetření: 

Viz. příloha č.2.2 

Orientační vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohyblivosti páteře pomocí 

zkoušek hodnotících pohyblivost páteře 

Viz. příloha č.2.3 

Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy 

Viz. příloha č.2.4 

Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin- svalový test dle Jandy 

Viz. příloha č.2.5 



Neurologické vyšetření 

a) vyšetření stoje - viz výše 

b) vyšetření chůze- viz výše 

c) vyšetření rovnováhy: 

-stoj na dvou vahách: větší zatížení na PDK(o 3,5 kg) 

- Rombergův stoj : bez známek patologie, Romberg III - lepší stabilita při zavřených očích 

-funkční test nohy podle Véleho- negativní 

- De Kleynův test - negativní 

- Hautantova zkouška -negativní 

- Test na prostorovou závrať - negativní 

d) vyšetření šlachookosticových a kožních břišních reflexů- od úvodního vyšetření beze 

změny 

e) Pyramidové jevy paretické (zánikové)-negativní 

j) Pyramidové jevy spastické (iritační)-negativní 

g) vyšetření čití- prováděno na dolních končetinách- beze změny 

h) vyšetření taxe- metrika (prst- špička nosu)- provede bez problémů 

i) zkoušky na postižení n.peroneus communis na LDK: 

-je oslabená DF na LDK, chůze po patě není na této končetině možná, pacientka našlapuje na 

celou plochu LDK, byla nalezena porucha čití v senzitivní zóně. Při protažení kožní řasy mezi 

palcem a II. prstem a mezi II. a III.prstem LDK již není přítomna patologická bariéra ve 

smyslu zvýšeného odporu. Vzájemná pohyblivost mezi I. A II. metatarzem a mezi II. a III. 

metatarzem je obnovena. 

j) zkoušky na postižení n. tibialis anterior na LDK: 

- od vstupního kineziologického vyšetření beze změny 

Vyšetření reflexních změn 

vyšetření prováděno v oblasti zad 

a) vyšetření hyperalgických zón 



- dermografická zkouška- k výraznější hyperémie již nedochází 

- "skin-drek"- zvýšený odpor přetrvává v bederní a křížové oblasti levé půlce zad a u 

mediálního okraje L lopatky 

- posunlivost kůže -kůži je možné posouvat všemi směry, v bederní páteři se kůže více potí, v 

mezilopatkové oblasti je lehce bolestivá posunlivost všemi směry, bolestivé body se 

nevyskytují v takové míře jako před terapií (viz tabulka) 

b) vyšetření podkoží 

- Kiblerova řasa - stále nelze nabrat v dolní Lp 

- Metoda Leubeové- Dickové - nelze se zanořit v oblasti bederní páteře kvůli tuhosti 

c) vyšetření fascie 

- u lumbosakrálsní facie a thorakodorzální fascie se podařilo obnovit posunlivost kaudálním 

směrem, fascie okolo hrudníku- jsou již posunlivé i laterolaterálním směrem 

d) vyšetření trigger-pointů (vyšetření základních spoušťových bodů): 

Viz. příloha č.2.6 

e) vyšetření jizvy: 

-klidná, zhojená, posunlivá do všech směrů 

Vyšetření páteře 

a) Krční páteř 

Aktivně: 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

Pasivně: 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

Vyšetření do segmentu: 

- neprovedeno pro nesnášenlivost pacientky tohoto vyšetření. 

b) Pletenec ramenní a horní končetina 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

c) Hrudní páteř 

Vyšetření do segmentu 

- anteflexe- náznak rozvoje segmentů (s výjimkou oblasti Th10-Th12 kde nejsou známky 

rozvoje) 

-extenze- nerozvijí se 



-úklon a rotace- jednotlivé úseky se rozvijejí minimálně, ale pohyb je přítomen 

- žebra palpačně bolestivá-S. a 6. žebro, palpačně bolestivé úpony žeber na sternum (palpace 

již nevyvolává takovou bolest jako při vstupním vyšetření) 

- pružení vidličkou bolestivé v oblasti Th 4-6, tužší v celé Thp 

d) Bederní páteř 

Aktivně 

-předklon- nedochází k odvíjení obratlů 

-záklon- zalomení v obl. L 3 

-úklon - doprava i doleva je přítomna specifická rotační synkinéza pánve, stále dochází ke 

zlomu nad L3 

Vyšetření do segmentu 

-neprovedeno pro palpační bolestivost obratlů v této oblasti 

e) Sakroiliakální skloubení a dolní končetiny 

-oboustranně omezené pružení ilea vůči sakru, není přítomna blokáda. 

-fenomén předbíhání- negativní bilat. 

- blokáda hlavičky fibuly vlevo není již přítomna, pately volné 

- lze vzájemně posunout hlavičky metatarzů La II., II.a III. prstu na obou DKK 

f) Další vyšetření 

- Laségueova zkouška -oboustranně negativní, LDK -60° brnění již nevyvolává, cítí jen tah 

na zadní straně stehna, PDK-80°. 

-obrácený Laséque- bilat. negativní, dochází k tahu na přední straně stehna. 

- Patrickův příznak negativní bilat 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Subjektivně: 

Pacientka udává, že se bolesti vL oblasti zad zmenšily. Dříve měla pocit "pnutí a zvýšeného 

napětí" v této oblasti. Dále již nepociťuje ono brnění, které dříve vystřelovalo při protahování 

meziprstních kožních řas na LDK po anterolaterální ploše bérce až ke kolennímu kloubu. 

Od operace stále přetrvává hypestezie na přední zevní straně LDK od kolenního kloubu přes 

dorsum nohy. Pacientka také udává, že má pocit "osvobození dechu". Dále si pacientka 

stěžuje na bolest levého ramenního kloubu a na bolesti v oblasti C páteře. 



Objektivně: 

Cílem terapie bylo odstranění bolesti bederní páteře a zvětšení rozsahu pohybu páteře. Tento 

cíl byl splněn. Zvětšení rozsahu pohyblivosti páteře je patrné z výsledků měření distancí na 

páteři. Při úklonech trupu doprava i doleva je již naznačena specifická fyziologická rotační 

synkinéza pánve. Dále došlo ke zlepšení držení těla. Nejsou tak výrazné stranové rozdíly, 

zmenšil se rozdíl zatěžování dolních končetin, rotace a úklon hlavy je méně markantní než při 

vstupním vyšetření, ale typické svalové dysbalance, známé pod termínem Horní zkřížený 

syndrom se nepodařilo zcela odstranit. Chůze se výrazně nezlepšila, stále dochází ke 

zkracování stojné fáze na LDK. 

Zlepšila se posunlivost měkkých tkání, kůže i podkoží na zádech. Hojení jizvy probíhá bez 

komplikací, jizva je posunlivá všemi směry. Odstraněny byly reflexní změny v mezilopatkové 

oblasti. Místo se zvýšenou citlivostí nacházíme stále u mediálního okraje L lopatky. Toto 

místo je typickou reflexní zónou, kam se promítají nemoci žaludku. Při demografické zkoušce 

již nedošlo k výrazné hyperémii. 

Stereotyp abdukce provede pacientka při plném soustředění správně, ale bohužel pokud se na 

pohyb přímo nesoustředí, tak je pohyb proveden nefyziologicky což vede k přetížení horních 

fixátorů lopatek. Stereotyp abdukce a stereotyp extenze v kyčelním kloubu stále není zcela 

fyziologický což vede k přetěžování křížové oblasti. 

Trigger pointy v m. rectus abdominis, v L m. subscalularis a v L m. gluteus medius se 

povedlo odstranit pomocí PIR, presury a některé v m. rectus abdominis byly samovolně 

odstraněny po nácviku dechové vlny a aktivaci břišní stěny. 

Blokáda hlavičky fibuly byla odstraněna mobilizačními technikami. Vzájemná pohyblivost 

mezi I. a II. metatarzem a mezi II. a III. metatarzem je obnovena. Při protažení kožní řasy 

mezi palcem a II. prstem a mezi II. a III. prstem LDKjiž není přítomna patologická bariéra ve 

smyslu zvýšeného odporu. Zpočátku, když jsem se pokoušela tuto patologickou bariéru 

odstranit, popisovala pacientka, že má pocit ,jakoby se od právě uvolňované řasy šířily 

jehličky" po dorzu nohy a nahoru po anterolaterální ploše bérce až ke kolennímu kloubu. Po 

několika terapiích tento vjem byl odstraněn. Je stále omezen rozsah dorzální flexe vL 

hlezenním kloubu a dorzální flexe palce LDK. Svalový test, ale prokázal zvýšení svalové síly 

těch svalů, které tyto pohyby provádějí. 

Při vstupním kineziologickém rozboru bylo při vyšetření Laségueovy zkoušky dosaženo na 

LDK velikosti úhlu 50° a pacientka pociťovala brnění začínající na laterální ploše bérce nad 
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hlezením kloubem, které se šířilo po dorzu nohy až k palci. Při výstupním vyšetření však při 

stejné zkoušce byl dosažen úhel 60° a pacientka pocit brnění již neměla. 

Po nácviku dechové vlny, nácviku lokalizovaného dýchání a masáži mezižeberních svalů 

došlo ke zlepení pohyblivosti žeber laterálním směrem. Vlivem dechové gymnastiky 

s využitím aktivace reflexních zón pomocí Vojtovy metody v poloze reflexního otáčení (pod 

vedením supervizora) došlo k lepšímu zapojování svalstva břišní stěny, HSS a podařilo se 

zlepšit rozvíjení hrudníku. 

Pro vegetativní dyskomfort bylo nutné často střídat polohy pacientky. Celkově bych hodnotila 

průběh terapie a výsledky terapie za kolísavé. 

Příklady některých změn dosažených po terapeutické intervenci: 

VYŠETRENI VYSLEDEK ZE VSTUPNÍHO VÝSLEDEK Z VÝSTUPNÍHO KINEZ. 

Vyšetřeni na 2 

vahách 

KINEZ. ROZBORU 

zátěž 38 kg vpravo, 32 kg vlevo 

ROZBORU 

zátěž 36,5 kg vpravo, 33 kg vlevo 

Zkoušky na •je oslabená OF na LOK •je oslabená OF na LOK 

postiženi n. •chůze po patě není možná •chůze po patě není na této končetině možná 

peroneus communis •pacientka našlapuje na celou plochu (pacientka našlapuje na celou plochu LOK) 

Vyšetřeni 

posunlivosti fascii 

LOK •Byla nalezena porucha čití v senzitivní zóně. 

byla nalezena porucha čití v senzitivní 

zóně 

•Při protažení kožní řasy mezi palcem a ll. 

prstem a mezi II. a III.prstem LOK již není 

•Při protažení kožní řasy mezi palcem a přítornna patologická bariéra ve smyslu 

II. prstem a mezi II. a III.prstem LOK zvýšeného odporu. 

byla objevena patologická bariéra ve •Vzájemná pohyblivost mezi I. A ll. 

smyslu zvýšeného odporu. metatarzem a mezi II. a III. metatarzem je 

•Snížená je i vzájemná pohyblivost obnovena. 

mezi I. A II. metatarzem a mezi II. a 

III. metatarzem. 

•posun lumbosakrálních a •posun lumbosakrálních a thorakodorzálních 

thorakodorzálních facií je 

kaudálním i kraniálním 

omezen 

směrem 

(kaudálním směrem je omezení větší) 

•fascie okolo hrudníku- omezený posun 

facií je volný do všech směrů 

•fascie okolo hrudníku- posun 

laterolaterálním směrem je bilat. volný 



laterolaterálním směrem bilat 

Přítomnost blokády Je přítomna blokáda na LDK Blokáda není přítomna na LDK 

jibuly 

Lasségueova •LDK S0°- brnění nad hlezenním (oboustranně negativní) 

zkouška kloubem na laterální straně bérce •LDK -60° brnění již nevyvolává, cítí jen tah 

postupující po dorzu nohy a až k palci na zadní straně stehna 

•negativní (PDK-70°) •PDK-80°. 

Svalová síla 

vybraných Hlezenní kloub - dorziflexe 4 2+ Hlezenní kloub - dorziflexe 4 3+ 

svalových skupin (m.tibialis ant.)- na LDK (m.tibialis ant.)- naLDK dosáhne 

dosáhne pouze nulového jen nulového postavení 

postavení (měřeno z PF do Hlezenní kloub- plantární flexe s s 
nulového postavenO (m. triceps surae) 

Hlezenní kloub- plantámí s s Flexe palce (flexor hallucis long. s s 
flexe (m. triceps surae) et brevis) 

Flexe palce (flexor hallucis s s Extenze palce (extenzor hallucis 4 2+ 

long. et brevis) long et brev.)- na LDK dosáhne 

Extenze palce ( extenzor 4 2- jen nulového postavení 

hallucis long et brev.) na 

LDK dosáhne pouze 

nulového postavení 

Distance na páteři 

Schoberova 2,Scm Schoberova 3 cm 

vzdálenost vzdálenost 

Stiborova 3,S cm Stiborova vzdálenost Sem 

vzdálenost Thomayerova Spičky prstů jsou 

Thomayerova Spičky prstů vzdálenost pod těsně pod 

vzdálenost jsou v úrovni úrovní kolenních 

kolenních kloubů 

kloubů Forestierova fleche Sem 

Forestierova Sem Ottova vzdálenost Inklinační 3cm/ 

fleche reklinační 1 ,S cm 

Ottova vzdálenost Inklinační 2,S Cepojevova O,S cm 

cm/ reklinační vzdálenost 

l,S cm Lateroflexe Vlevo: 44,Scm od 

Cepojevova O,S cm podložky 

vzdálenost Vpravo: 43 cm od 
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Lateroflexe Vlevo: 44 cm I 1 podložky I 
od podložky 

Vpravo: 42 cm 

od podložky 
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4. ZÁVĚR 

V rámci této praxe jsem měla možnost blíže se seznámit s problematikou bolestí v oblasti 

bederní páteře, což je v dnešní moderní době velmi aktuální téma. Právě bolesti zad jsou 

jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře a také pracovní neschopnosti. Při práci 

s literaturou jsem se seznámila s bohatou klinickou symptomatikou poruch bederní páteře. 

Prakticky jsem měla možnost osvojit si rehabilitační postup u pacienta po operaci lumbální 

spinální stenózy. Během terapie jsem použila různé přístupy a techniky, z nichž některé efekt 

měly a jiné ne. 

Přesvědčila jsem se o tom, že jsou velmi důležité zkušenosti a odhad fyzioterapeuta, aby byla 

terapie co nejúčinnější. Není totiž jednoduché vidět například možné souvislosti obtíží 

pacienta s jeho vnitřními somatickými onemocněními, s psychosomatickou rovinou a jeho 

aktuálním psychologickým laděním. 

Terapie měla pro vegetativní dysbalance pacientky kolísavý průběh. Po některých terapiích 

bylo viditelně dosaženo úspěchu, ale hned druhý den při kontrolním vyšetření nebylo po 

výsledcích ani známky. I přesto byla pacientka podle svých slov s terapií spokojena. Přinesla 

jí úlevu od bolestí. 

Doufám, že zkušenosti z této praxe, ať už to bylo samostatné vedení cvičebních jednotek nebo 

osvojení si přístupu k pacientovi, v budoucnu patřičně zhodnotím. 



5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA ........ alergická anamnéza 

AC ........ akromioklavikulární spojení 

ADL. ..... activity of daily living 

Bi lat ....... bilaterálně 

BMI. ..... body mass index 

Cl-C7 .... cervikální obratel (segment) 

Cp ......... krční páteř 

CT ......... computer tomography 

CTh ........ cervikothorakální 

DF ......... dorzální flexe 

DKK ...... dolní končetiny 

EMG ...... elektromyografie 

FA ......... farmakologická anamnéza 

FH ......... francouzské hole 

FT ......... fyzikální terapie 

HKK ...... horní končetiny 

IM ........ .infarkt myokardu 

KR ......... kineziologický rozbor 

Lat ........ .laterální 

LDK ...... .levá dolní končetina 

Lp ......... .lumbální páteř 

LSS ........ .lumbální spinální stenóza 

L TV ....... .léčebná tělesná výchova 

m. (mm.) ... musculus (musculi) 

m. SCM .... m. stemocleidomastoideus 

med ......... mediální 

MRl ......... magnetická rezonance 

NNH ....... Nemocnice Na Homolce 

OA .......... osobní anamnéza 

PA .......... pracovní anamnéza 

PDK ........ pravá dolní končetina 

PIR ......... postizometrická relaxace 
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PNF ........ proprioceptivní nervosvalová facilitace 

RA ......... rodinná anamnéza 

RHB ........ rehabilitace 

r. (rr.) ...... reflex (reflexy), ramus (rami) 

RTG ........ rentgen 

SA ......... sociální anamnéza 

se ......... stemoclavikulární 

SIAS ....... spina iliaca anterior superior 

SIPS ....... spina iliaca posterior superior 

TENS ..... transkutánní elektroneurostimulace 

TF .......... tepová frekvence 

Thl-12 ... thorakální obratle (segmenty) 

ThL. ...... thoracolumbální 

Thp ........ thorakální páteř 

TK .......... tlak krevní 

TrP ......... trigger point 

ÚVN ...... Ústřední Vojenská Nemocnice 

VCHGD .. vředová choroba gastroduodenální 

VR ........ vnitřní rotace 

ZR ......... zevní rotace 
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7. PŘÍLOHA 

Příloha č. 1.1 

Vyšetření stoje: 

-stoj prostý, bez korekce, bez bot, na tvrdé podložce 

-stoj vzpřímený, 

-stabilizace stoje dobrá 

-šířka stojné baze užší (ve srovnání se šíří pánve) 

Zezadu • postavení DKK: PDKje posunuta mírně vpřed oproti levé, celá pravá dolní 
končetina rotována zevně. 
• zatížení DKK: více zatěžuje PDK /potvrzeno z vyšetření na 2 vahách 
• plosky: příčné a podélné plochonoží bilat. 
• Achillovy šlachy: výrazné Achillovy šlachy bilat. 
• Postavení v hlezenních kloubech: valgózní postavení v hlezenních 
kloubech bilat.(více na PDK) 
• Symetrie lýtek: lýtko LDKje mírně hypotrofické 
• Popliteální rýhy: vpravo směřuje více mediokaudálně 
• Symetrie stehen: bilaterálně je zvýšené napětí adduktorů 
• Subgluteální rýhy: levá subgluteální rýha je níže než pravá subgluteální 
rýha 
• Symetrie m. gluteus maximus : pravým. gluteus maximus je oploštělý 
• Vyšetření pánve: SIPS i cristy jsou na levé straně výš než na pravé-
zešikmení pánve doprava, rotace do -
• Fenomén předbíhání: bilat. negativní 
• Paravertebrální svaly: vyšší tonus paravertebrálních svalů v dolní Th oblast 
bilat, ale více na pravé straně 
• Vybočení páteře: vybočení L páteře doleva 
• Trup: uklon trupu doleva 
• Thorakobrachiální trojúhelník: větší na levé straně než na pravé 
• Postavení lopatek: dolní úhel L lopatky v zevní rotaci a je dále od páteře, 
slabé mezilopatkové svalstvo 
• Ramenní klouby- bilat.v protrakci, pravý ramenní kloub je výše než levý, 
vysoký tonus m. trapezius superior bilaterálně 
• Postavení HKK: LHKje ve větší semiflexi v loketním kloubu než PHK 
• Postavení hlayy: rotace hlavy doprava a úklon doleva 

Zepředu • Postavení DKK: PDK ve větší zevní rotaci než levá 
• Hallux vagus: bilaterálně 
• Postavení patel: symetrické postavení patel, směřují laterokaudálně 
• Břišní svaly: snížený tonus šikmých břišních svalů 
• Postavení pupku: pupek tažen sinistrokaudálně 
• Úklon trupu: úklon trupu doleva 
• Postavení hrudníku: hrudník je v inspiračním postavení 
• Supraklavikulámí jamky: neprohloubeny 



Zboku • Celkový dojem: předsunuté držení 
• Postavení pánve v sagitální rovině: fyziologické 
• Břicho: prominuje 
• Postavení hrudníku: v nádechovém postavení 
• Hrudní kyfóza: vyhlazená je prodloužená směrem kraniálním 
• Bederní lordóza: výrazná s vrcholem v ThL přechodu 
• Postavení hlavv: předsunuté držení 
• Postavení ramenních kloubů: protrakce a vnitřní rotace bilat. 



Příloha č. 1.2 

Antropometrické vyšetření: 

Obvodové rozměry trupu 

O. hrudníku přes bod mezostemale při nádechu 96cm 
O. hrudníku přes bod mezostemale při výdechu 91cm 
O. hrudm'ku přes xyfostemale při nádechu 89cm 
O. hrudníku přes xyfostemale při výdechu 85 cm 

Délka horní končetiny a jejích částí 

LeváHK (cm) Pravá HK (cm) 
D. horní končetiny (acromion- daktylion) 75,5 76 
D. paže a předloktí (acromion- proc. styl. radii) 55,5 55 
D. paže (brachium- humerus) (acromion -later. 31,5 32 
kondyl humeru) 
D. předloktí (antebrachium) ( olecranon- proc. styl. 25 25 
ulnae) 
D. ruky (spojnice proc. styl. ulnae a radii- daktylion) 20,5 19,5 

Obvodové rozměry horní končetiny 

Levá (cm) Pravá (cm) 
O. paže relaxované 31 29 
O. paže kontrahované 32 32 
O. loketního kloubu 26 26,5 
O. předloktí 25,5 26,5 
O. zápěstí (přes proc. styl) 16,5 17,5 
O. přes hlavičky metakarpů 19 20 

Délka dolní končetiny a jejích částí 

LeváDK (cm) Pravá DK (cm) 
D. celé končetiny funkční (relativní) (SIAS - 87,5 88 
malleolus med.) 
D. celé končetiny anatomická (absolutní) (trochanter 81,5 82 
mj.- mal. lat.) 
D. stehna (femur: troch. mj.- zevní štěrbina kol. kl.) 43 43 
D. bérce (zevní štěrbina kol. kl.- mal. lat.) 42 41,5 
D. bérce (fibula- mal. lat.) 37,5 37 
D. nohy (pata- nejdelší prst) 23 23 

Obvodové rozměry na dolní končetině 

Levá (cm) Pravá (cm) 
O. stehna relaxovaného (15 cm nad patelou) 48 48,5 



O. kolena 39 39 
O. přes tuberositas tibiae 33 34 
O. lýtka 33,5 35,5 
O. přes kotníky 23 24,5 
O. přes nárt a patu 31 32 
O. přes hlavice metatarsů 24,5 25 



Příloha č. 1.3 

Orientační vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

Ramenní kloub 
LHK-aktivní pohyb LHK-pasivní pohyb 

S (20° - O - 170°) -se souhybem lopatky S (25° -O- 175°) -se souhybem lopatky 

F (170° - O - neměřeno) - se souhybem F (170° - O - neměřeno) - se souhybem 

lopatky, v poloze 3 dle svalového testu podle lopatky 

Jandy pouze 110°, bolest nastává u 

90°abdukce, ale pak mizí. 

R (F 90) (70°bolest - O - 90°) R (F 90) (80°bolest - O - 90°)-při ZR měkká 

bariéra 

na HK dále fyziologický rozsah pohybu v ostatních kloubech 

Ramenní kloub 
PHK-aktivní pohyby PHK- pasivní pohyby 

S (25° - O - 170°) - se souhybem lopatky S (30° -O- 175°)- se souhybem lopatky 

F (170°-0- neměřeno)- se souhybem lopatky F (175°-0- neměřeno)- se souhybem lopatky 

R (F 90) (85° - o - 90°) R (F 90) (90° - o - 90°) 

na HK dále fyziologický rozsah pohybu v ostatních kloubech 

Kyčelní kloub 
LDK-aktivní pohyby LDK- pasivní pohyby 

s (15° -0-120°) S (15°-0-120°), měkká bariéra 

F(45°-0-15°), bolest v krajních polohách F(45°-0-20°), bolest v krajních polohách 

Rcs90"kyčel, koleno) (35° - O - 20°) Rcs90"kyčel, koleno) (35° - O - 25°) (tuhá bariéra 

ve VR, mírně bolestivé) 

Kyčelní kloub 
PDK- aktivní pohyby PDK- pasivní pohyby 

S(15°-0-120°) S(15°-0-120°), měkká bariéra 

F( 45°-0-15°), F (50° - O - 20°) 



R (S90"kyčel, koleno) ( 45° - O - 20°) 

Kolenní kloub 
Hlezenní kloub 

I.MP kloub 
I. IP kloub 

Kolenní kloub 
Hlezenní kloub 

Klouby prstů (orientačně) 

S sagitální rovina 

F frontální rovina 

T transverzální ovina 

R rotace 

R (S90"kyčel, koleno) ( 40° - O - 25°) (ve VR tuhá 

bariéra) 

LDK aktivní pohyby LDK pasivní pohyby 
S (O - O- 125°) S (O - O - 130°) 
S(0-5-45) (0-5-45) 
- Inverze omezena o 1/3 
- Everze omezena o 1/3 
s (0-0-5) s (0-0-5) 
- Bez omezení 

PDK aktivní pohyby PDK pasivní pohyby 
S (O- 0-125°) S (O - O - 130°) 
s (15-0-45) s (15-0-45) 
- Inverze neomezená 
- Everze neomezená 
Plný rozsah 

Vyšetření pohyblivosti páteře pomocí zkoušek hodnotících pohyblivost páteře 

Schoberova vzdálenost 2,5cm 
Stiborova vzdálenost 3,5 cm 
Thomazerova vzdálenost Spičky prstů jsou v úrovni kolenních kloubů 
Forestierova fleche Sem 
Ottova vzdálenost Inklinační 2,5 cm/ reklinační 1,5 cm 
Cepojevova vzdálenost 0,5 cm 
Lateroflexe Vlevo: 44 cm od podložky 

Vpravo: 42 cm od podložky 

Vyšetření hypermobility dle Jandy 

-Žádná ze zkoušek hypermobility neprokázala přítomnost hypermobility u pacientky 



Příloha č.1.4 

Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy 

Svalová skupina 
M. soleus 
Flexory kolenního kloubu- ischiokrurální sv. 
M. tensor fasciae latae 
M. rectus femoris 
M. iliopsoas 
Adduktory kyčelního kloubu 
M. piriformis 
M. quadratus lumborum (testování na boku) 
Paravertebrální zádové svaly 
M. pectoralis major- část stemální dolní 
M. pectoralis major- část stemální střední a horní 
M. petcoralis major- část klavikulámí, m. pectoralis min. 
M. trapezius - horní část 
M. levator scapulae 
M. stemocleidomatostoideus 
Mm. scaleni 
Suboccipitální svaly 

Hodnoceni: 

O- nejde o zkrácení 

0+- nejde o zkrácení, zvýšené napětí ve svalu 

I - malé zkrácení 

1+- větší zkrácení, lze dopružit 

2 - velké zkrácení 

p 
1 
1+ 
1+ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1+ 
2 
2 
1+ 

L 
1 
1+ 
1 
1 
1+ 
1 
1+ 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1+ 



Příloha č. 1.5 

Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin- svalový test dle Jandy 

Svalová skupina 
Flexe trupu (m.rectus abdominis) 
Flexe trupu s rotací (m.obliqui) 
Extenze trupu (m. erector trunci)-pro bolest netestováno 
Flexe krku- obloukovitá (m.scaleni, m.logus.colli) 
Předsun (m.SCM) 
Extenze krku 
Elevace pánve 

Abdukce lopaky 
Addukce a rotace lopatky 
Elevace lopatky 
Deprese lopatky 
Rameno- ZR (infraspinatus, teres min.)- není plný rozsah 
pohybu, bolest na LHK 
Rameno- VR (subscapularis, teres mj.) 
Rameno- flexe (m. delt., m. coracobrachialis) 
Rameno- abdukce (m. delt., m. supraspinatus)- bolest při 
tomto pohybu na LHK 
Rameno- horizontální abdukce (m. delt.) 
Kyčel- flexe (m.iliopsoas a m. rectus femoris) 
Kyčel- abdukce (m. gluteus med. et min+ tensor) 
Kyčel- addukce (dlouhé a krátké adduktory 
Kyčel - extenze s flexí kolenní (hl. gluteus max.) 
Kyčel- extenze s ext. kolenní (gluteus max + hamstringy) 
Kyčel- zevní rotace (m.piriformis) 
Kyčel- vnitřní rotace (mm.glutei med. et min) 
Koleno- flexe (hamstringy) 
Koleno- extenze (m. qudriceps femoris ) 
Hlezno- dorziflexe (m.tibialis ant.)- na LDK dosáhne pouze 
nulového postavení (měřeno z PF do nulového postavení) 
Hlezno - plantární flexe (m. triceps surae) 
Flexe palce (flexor hallucis long. et brevis) 
Extenze palce (extenzor hallucis long et brev.) na LDK 
dosáhne pouze nulového postavení 
Hodnocení: 
5- pohyb v plném rozsahu proti silnému odporu 
4-pohyb v plném rozsahu proti střednímu odporu 
3- pohyb v plnémrozsahu proti vlastní hmotnosti 
2- pohyb v plném rozsahu s vyloučením vlastní hmotnosti 
1- záškub bez pohyb 
O -není ani záškub 

p L 
4 4 
3 3 

4- 4-
5 5 
4+ 4+ 
4 4 

4 4 
4 4 
5 5 
4 4 
4+ 3 

5 4 
5 5 
4+ 4-

4+ 4-
4+ 4+ 
4- 4-
4+ 4 
4 3+ 
4 4 
4 3+ 
4 4-
5 4+ 
4 4-
4 2+ 

5 5 
5 5 
4 2-



Příloha č. 1.6 

vyšetření trigger- pointů (vyšetření základních spoušťových bodů): 

Sval 
m. soleus 
m. quadriceps femoris 
m. tensor fasciae latae 
Adduktory stehna 
m. iliacus 
m. pirifomris 
m.gluteus medius 
Ischiokrurální svaly 
m. erector spinae 
m. psoas 
m. rectus femoris 
m. quadratuslumborum 
m. rectus abdominis 
m. pectoralis minor 
m. subscapularis 
m. infra - a supraspinatus 
m. supinator, m. biceps a extenzory prstů 
m.abductor pollicis brevis 
m. triceps brachii - dlouhá hlava 
Flexory prstů 
Diaphragma 
Horní část m. trapezius 
Střední část m. trapezius 
m. scaleni 
Krátké extenzory krční 

Hodnocení: 

N-norma 

+ - zvýšené napětí 

++ - tender point 

+++ trigger point 

p L 
+ + 
N N 
+ + 
++ ++ 
+ + 
+ + 
++ +++ 
+ + 
++ ++ 
+ + 
++ ++ 
+ ++ 
+++ +++ 
++ ++ 
++ +++ 
++ ++ 
+ + 
N N 
N N 
N N 
+ + 
+++ +++ 
+ + 
++ ++ 
+++ +++ 



Příloha č. 1. 7 

Šlachookosticové reflexy 

Horní končetiny L 
Bicipitový C5 - C6 3 

Radiopronační C6 3 

Fenomén horního předloktí C6 3 

Flexory prstů C8 3 

Tricipitový C7 3 

Dolní končetiny L 
Patelární L2 - L4 3 

Slachy Achillovy L5 - S2 2 

Medioplantární L5 - S2 2 

Hodnocení: 

0- areflexie 
1- hyporeflexie (výbavný jen s facilitací 
2- snížený reflex 
3- normální reflex 
4- hyperreflexie 
5- polykinetický reflex 

p 

3 

3 

3 

3 

3 
p 

3 

3 

2 



Příloha č. 2.1 

Vyšetření stoje- výstupní: 

-stoj prostý, bez korekce, bez bot, na tvrdé podložce, stabilizace stoje dobrá, šířka stojné baze 

užší (ve srovnání se šíří pánve) 

Zezadu 

Zepředu 

Zboku 

• postavení DKK: PDKje v nepatmém předsunu oproti LDK 
• zatížení DKK: více zatěžuje PDK 
• plosky: příčné a podélné plochonoží bilat. přetrvává, ale je náznak většího 
zatížení zevní hrany než při vstupním vyšetření 
• Achillovy šlachy: výrazné Achillovy šlachy bilat. 
• Postavení v hlezenních kloubech: valgózní postavení v hlezenních 
kloubech bilat.(více na PDK) 
• Symetrie lýtek: lýtko LDKje mírně hypotrofické 
• Popliteální rýhy: vpravo směřuje více mediokaudálně 
• Symetrie stehen: bilaterálně je zvýšené napětí adduktorů, ale již není tak 
výrazné jako při vstupním vyšetření 
• Subgluteální rýhy: levá subgluteální rýha je níže než pravá subgluteální 
rýha 
• Symetrie m. gluteus maximus : pravým. gluteus maximus je oploštělý 
• Vyšetření pánve: SIPS i cristy jsou na levé straně výš než na pravé
zešikmení pánve doprava, rotace do -
·Fenomén předbíhání: bilat. negativní 
• Paravertebrální svaly: vyšší tonus paravertebrálních svalů v dolní Th oblast 
bilat 
• Vybočení páteře: diskrétní vybočení L páteře doleva 
• Trup: úklon trupu doleva není již tak výrazný jako při vstupním vyšetření 
• Thorakobrachiální trojúhelník: větší na levé straně než na pravé 
• Postavení lopatek: dolní úhel L lopatky v zevní rotaci a je dále od páteře, 
slabé mezilopatkové svalstvo 
• Ramenní klouby- bilat.v protrakci, pravý ramenní kloub je výše než levý, 
vysoký tonus m. trapezius superior bilaterálně 
• Postavení HKK: LHK je ve větší semiflexi v loketním kloubu než PHK 
• Postavení hlayy: rotace hlavy doprava a úklon doleva není již tak markantní 
jako při vstupním vyšetření 

• Hallux vagus: bilaterálně 
• Postavení patel: symetrické postavení patel, směřují laterokaudálně 
• Břišní svaly: snížený tonus šikmých břišních svalů 
• Postavení pupku: pupek tažen sinistrokaudálně, méně než při vstupním 
vyšetření 

• Supraklavikulární jamky: neprohloubeny 

• Celkoyý dojem: předsunuté držení 



• Postavení pánve v sagitální rovině: fyziologické 
• Břicho: prominuje 
• Hrudní kyfóza: vyhlazená je prodloužená směrem kraniálním 
• Bederní lordóza: výrazná s vrcholem v ThL přechodu 
• Postavení hlayy: předsunuté držení 
• Postavení ramenních kloubů: protrakce a vnitřní rotace bilat. 



Příloha č. 2.2 

Antropometrické vvšetření: 

Obvodové rozměry trupu 

O. hrudníku přes bod mezostemale při nádechu 97cm 
O. hrudníku přes bod mezostemale při výdechu 91cm 
O. hrudníku přes xifostemale při nádechu 90,5cm 
O. hrudníku přes xifostemale při výdechu 85cm 

Délka horní končetiny a jejích částí 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

Obvodové rozměry horní končetiny 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

Délka dolní končetiny a jejích částí 

- beze změny od vstupního kineziologického rozboru 

Obvodové rozměry na dolní končetině 

Levá (cm) Pravá (cm) 
O. stehna relaxovaného (15 cm nad patelou) 48 48,5 
O. kolena 39 39 
O. přes tuberositas tibiae 33,5 34 
O. lýtka 34 35,5 
O. přes kotníky 23,5 24,5 
O. přes nárt a patu 31 32 
O. přes hlavice metatarsů 24,5 25 



Příloha č. 2.3 

Orientační vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

Ramenní kloub: 

- aktivní i pasivní pohyby na LHK i PHK - beze změny od vstupního kineziologického 

rozboru 

Kyčelní kloub 

-rozsahy aktivních i pasivních pohybů na obou DKKjew beze změny os vstupního 

kineziologického rozboru, pouze rozsah flexe ve kyčelním kloubu s extenzí v kolenní m 

kloubu se zvětšil: PDK-80°aktivně a 7S 0pasivně, LDK- 60° aktivně i pasivně. 

Kolenní kloub 
Hlezenní kloub 

I.MP kloub 
I. IP kloub 

Kolenní kloub 
Hlezenní kloub 

Klouby prstů (orientačně) 

S sagitální rovina 
F frontální rovina 
T transverzální ovina 
R rotace 

LDK aktivní pohyby 
S (O - O - 12S0

) 

S(O-S-4S) 
-
-
s (0-0-S) 
-

PDK aktivní pohyby 
S (O - O- 12S0

) 

s (1S-0-4S) 
-
-
Plný rozsah 

LDK pasivní pohyby 
S (O - O - 130°) 
(S-S-4S) 
Inverze omezena o 1/3 
Everze omezena o 1/3 
s (0-0-S) 
Bez omezení 

PDK pasivní pohyby 
S (O - O - 130°) 
s (1S-0-4S) 
Inverze neomezená 
Everze neomezená 

Vyšetření pohyblivosti páteře pomocí zkoušek hodnotících pohyblivost páteře 

Schoberova vzdálenost 3cm 
Stiborova vzdálenost Sem 
Thomayerova vzdálenost Spičky prstů jsou pod těsně pod 

kolenních kloubů 
Forestierova fleche Sem 
Ottova vzdálenost Inklinační 3cm/ reklinační l,S cm 
Cepojevova vzdálenost O,S cm 
Lateroflexe Vlevo: 44,Scm od podložky 

Vpravo: 43 cm od podložky 

úrovní 



Příloha č. 2.4 

Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy 

Svalová skupina 
M. soleus 
Flexory kolenru'ho kloubu- ischiokrurální sv. 
M. tensor fasciae latae 
M. rectus femoris 
M. iliopsoas 
Adduktory kyčelního kloubu 
M. piriformis 
M. quadratus lumborum (testování na boku) 
Paravertebrální zádové svaly 
M. pectoralis major- část stemální dolní 
M. pectoralis major- část stemální střední a horní 
M. petcoralis major- část klavikulámí, m. pectoralis min. 
M. trapezius - horní část 
M. levator scapulae 
M. stemocleidomatostoideus 
Mm. scaleni 
Suboccipitální svaly 

Hodnocení: 
o 
O+ 
I 

-nejde o zkrácení 
-nejde o zkrácení, zvýšené napětí ve svalu 
- malé zkrácení 

I+ - větší zkráceni, lze dopružit 
2 -velké zkrácení 

p 
O+ 
1 
1 
1 
1 
1 
O+ 
1 
2 
1 
1 
1 
1+ 
1+ 
1+ 
1+ 
1+ 

L 
1 
1 
1 
1 
1+ 
1 
O+ 
1+ 
2 
1 
1 
1 
1+ 
1+ 
1+ 
1+ 
1+ 



Příloha č. 2.5 

Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin- svalový test dle Jandy 

Svalová skupina 
Flexe trupu (m.rectus abdominis) 
Flexe trupu s rotací (m.obliqui) 
Extenze trupu (m. erector trunci)-pro bolest netestováno 
Flexe krku- obloukovitá (m.scaleni, m.logus.colli) 
Předsun (m.SCM) 
Extenze krku 
Elevace pánve 

Abdukce !opaky 
Addukce a rotace lopatky 

Elevace lopatky 
Deprese lopatky 
Rameno- ZR (infraspinatus, teres min.)- bolest v HK při 
tomto pohybu 
Rameno- VR (subscapularis, teres mj.) 
Rameno- flexe (m. delt., m. coracobrachialis) 
Rameno- abdukce (m. delt., m.supraspinatus), nastává 
bolest při tomto pohybu na LHK 
Rameno- horizontální abdukce (m. delt.) 
Kyčel- flexe (m.iliopsoas a m. rectus femoris) 
Kyčel- abdukce (m. gluteus med. et min+ tensor) 
Kyčel- addukce (dlouhé a krátké adduktory 
Kyčel- extenze s flexí kolenní (hl. gluteus max.) 
Kyčel- extenze sext. kolenní (gluteus max + hamstringy) 
Kyčel- zevní rotace (m.piriformis) 
Kyčel- vnitřní rotace (mm.glutei med. et min) 
Koleno- flexe (hamstringy) 
Koleno- extenze (m. qudriceps femoris) 
Hlezno- dorziflexe (m.tibialis ant.)- naLDK dosáhne jen 
nulového postavení 
Hlezno- plantámí flexe (m. triceps surae) 
Flexe palce (flexor hallucis long. et brevis) 
Extenze palce (extenzor hallucis long et brev.)- na LDK 
dosáhne jen nulového postavení 
Hodnocení: 
5- pohyb v plném rozsahu proti silnému odporu 
4-pohyb v plném rozsahu proti střednímu odporu 
3- pohyb v plnémrozsahu proti vlastní hmotnosti 
2- pohyb v plném rozsahu s vyloučením vlastní hmotnosti 
1- záškub bez pohyb 
O -není ani záškub 

p L 
4 4 
3+ 3+ 

4+ 4 
5 5 
4+ 4+ 
4 4 

4- 4 
4 4 

5 5 
4+ 4+ 
4 3 

5 5 
5 5 
4+ 4+ 

4 4 
5 5 
4- 4-
4+ 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4-
5 4+ 
4 4-
4 3+ 

5 5 
5 5 
4 2+ 



Příloha č. 2.6 

vyšetření trigger- pointů (vyšetření základních spoušt'ových bodů): 

Sval 
m. soleus 
m. quadriceps femoris 
m. tensor fasciae latae 
Adduktory stehna 
m. iliacus 
m. pirifomris 
m.gluteus medius 
Ischiokrurální svaly 
m. erector spinae 
m. psoas 
m. rectus femoris 
m. quadratus lumborum 
m. rectus abdominis 
m. pectoralis minor 
m. subscapularis 
m. infra - a supraspinatus 
m. supinator, m. biceps a extenzory prstů 
m.abductor pollicis brevis 
m. triceps brachii - dlouhá hlava 
Flexory prstů 
Diaphragma 
Horní část m. trapezius 
Střední část m. trapezius 
m. scaleni 
Krátké extenzory krční 

Hodnoceni: 

N- norma 

+ - zvýšené napětí 

++ - tender point 

+++ trigger point 

p L 
+ + 
N N 
+ + 
++ ++ 
+ + 
+ + 
++ +++ 
+ + 
++ ++ 
+ + 
++ ++ 
+ ++ 
++ ++ 
++ ++ 
++ ++ 
++ ++ 
+ + 
N N 
N N 
N N 
+ + 
++ ++ 
+ + 
++ ++ 
+++ +++ 



Příloha 3.1 

-

'" f 

Spinal Sttnosis 

Figure 1. The wear-and-tear effects of aging on the spine lead to narrov•ling 
of the spi na I canal and causes lumbar spinal stenos i s. 

Vpravo: Vzhled obratle při lumbální spinální stenóze. 
Vlevo: Vzhled nepoškozeného obratle. 
(21) 



Příloha 3.2 

8S 



Fotografie dokwnentují stav pacientky při vstupním vyšetření. 



Příloha 3.3 

Fotografie dokumentují stav pacientky při výstupním vyšetření. 


