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1. Úvod 

Bolesti chrbta, majúce svoj póvod v oblasti chrbtice, sú celosvetovo považované zajeden 

z najzávažnejších medicínskych, ekonomických a sociálnych problémov. S týmto typom bolesti 

sa behom svojho života stretne takmer 85 percent celkovej populácie(Hnízdil, 2000). Bolesti 

chrbta sú v súčastnej dobe považované za akúsi daň dnešnému životnému štýlu, ktorý je 

všeobecne charakterizovaný hypokinézou. Súčastný tred technického vývoj a vedie k tomu, že 

stále pribúda profesií so sedavým charakterom zamestnania. Doba strávená sedením sa neustále 

zvyšuje, a to ako v práci, tak i behom mimopracovnej činnosti (Gilbertová, 2002) 

Správny životný štýl a cielená liečebná telesná výchova sa ukazujú byť neocenitel'nými 

pomocníkmi v prevencii a liečbe akútnych i chronických vertebrogénnych potiaž (Baštecký, 

1993). Nespočetný rad klinických štúdií, týkajúcich sa pohybových režimov a bolestí chrbta, 

jednoznačne potvrzuje, že pohybové programy významným spósobom znižujú riziko recidív a 

bráni aprechodu ochorení do chronicity. V prevencii bolesti chrbta a ďal'ších civilizačných 

chorob sa však maže vel'mi pozitívne prejaviť i zdanlivo bezvýznamné zvýšenie pohybovej 

aktivity. Často postačí, ak sa pacient vyhýba používaniu výťahu a ak zvládné každodennú cestu 

do práce rýchlejšou chódzou, snaží sa o nepríliš náročnú fyzickú prácu v domácnosti, alebo ak 

denne absolvuje aspoň hodinovú prechádzku. Zmena životného štýlu býva u vačšiny prípadov 

bolestí chrbta liečbou kauzálnou. U absolútnej vačšiny bolestí chrbta totiž s neúprosnou 

pravidelnosťou zisťujeme vplyv psychosociálny, nadváhu a svalovú nerovnováhu ako dósledok 

pohybovejchudoby a stereotypu( Novák, 2002). 

Ciel'om mojej bakalárskej práce je zameranie sa na problematiku vertebrogénneho ochorenia. 

V teoretickej časti som sa venovala bližšiemu zoznámeniu s týmto ochorením, možným vplyvom 

prostredia a charakteru zaťaženia vzhl'adom k vzniku bolestí chrbta. V praktickej časti som 

spracovala kazuistiku pacientky s diagnózou vertebrogénneho algického syndrómu. 
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Pracovisko, kde hola kazuistika spracovávaná: 

Oddelelení léčebné rehabilitace 

Rehabilitační klinika Malvazinky 

U Malvazinky 5, 150 00 Praha5 

Obdobie, kedy hola kazuistika spracovávana: 

19.1.2006 - 8.2.2006 počas 15. návštev 

v v , 

2. Casť vseobecna 

2.1 Vertebrogénny algický syndrom 

Pojem vertebrogénne ochorenie je súhrnný názov pre rad klinických obrazov, ktoré sú 

charakterizované bolesťami, vegetativnými zmenami a poruchami hybnosti. Úplná viičšina 

bolestí chrbta má svoj povod v dočasnej funkčnej poruche chrbtice (najčastejšie krčnej, či 

bedrovej), takže oblastí, ktoré sú z medicínskeho hl'adiska najviac namáhané ( Janda, 1975). 

V ambulančnej častí býva tento stav obvykle označovaný ako syndróm cervikokraniálny, 

cervikobrachiálny, lumbosakrálny, či všeobnecný vertebroalgický syndróm. Tieto vel'mi časté 

diagnózy však len informujú o existencii bolesti a jej lokalizácii, nie však ale o príčine jej vzniku 

(Hnízdil, 2000). 

Skor, než označíme bolesť za čisto vertebrogénnu, je nevyhnutné vylúčiť niektoré závažné 

ochorenia, ktorými možu byť bolesti chrbta tiež sprevádzané. lde predovšetkým o niektore 

choroby neurologické, infekčné a cievne, do oblasti chrbta sa možu premietať i bolesti vyvolané 

chorobami srdca, pl'úc a celého radu viscerálnych orgánov. Zrejme najužší vzťah medzi 

bolesťami chrbta a viscerálnou poruchou a naopak, bol zaznamenaný u gynekologických afekcií. 

Vel'mi podobné vzťahy panujú i medzi ICHS a poruchami v oblasti hrudnej chrbtice ( Hnízdil, 

2000). 
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Pri vertebrogénnych chorobách, hrá porucha chrbtice v ich vzniku rozhodujúcu, dokonca len 

jedinú príčinu. Zmeny na chrbtici sú najprv funkčné, neskór i morfologické ( Ambler, 2002). 

z vlastných vertebrogénnych príčin bolesti chrbta je nutné spomenúť choroby s jasne 

vymedzeným anatomicko - patologickým substrátom, funkčnými, alebo degeneratívnymi 

zmenami medzistavcovými platničkami s následným zúžením medzistavcového priestoru, 

tvorbou osteofytov na okrajoch stavcových tiel a artrózou, postihujúcu chrupavky 

medzistavcových kÍbov, periost, stavce, vazy a svaly) (Novák, 2002). 

V diferenciálnej diagnostike sa nesmieme nespomenúť spondyloartritídy, predovšetkým 

ankylozujúcu spondylitis ( Bechterevova choroba), zápalové ochorenie chrbtice róznej etiologie, 

vrodené vývojové vady, traumy a nádorové procesy, v tejto lokalizácii skór metastatické než 

primárne. Bolesti chrbta móžu byť potom čisto svalové (fibrozitídy), tiež osteoporóza stavcov 

móže byť príčinou bolesti, hlóavne ak je sprevádzaná kompresívnou fraktúrou ( Hnízdil, 2000). 

Zvýšenú pozomosť potom vyžadujú bolesti sprevádzajúce výrez medzistavcovej platničky 

s následnou iritáciou príslušného nervového koreňa a zodpovedajúcou klinickou 

symptomatológiou. Povzbudivým zistení je nepochybne to, že bolesti chrbta, spósobené 

niektorou z uvedených vážnych príčin, sú relatívne vzácne, a je ich možné podrobnou anamnézou 

a starostlivým klinickým vyšetrením pomeme l'ahko vylúčiť, a to i bez použitia nákladných a 

pacienta zaťažujúcich diagnostických metód. Až v prípade odůvodneného podozrenia na 

organický póvod problémov ( koreňové dráždenie, metastázy, traumy, infarkt myokardu) je 

racionálne viesť diferenciálno diagnostické úsilie aj týmto smerom. Takmer 98 percent bolestí 

chrbta ma totiž svoj póvod v dočasnej funkčnej poruche pohybového aparátu, týkajúceho sa 

svalov, vazov, kÍbov a medzistavcových platničiek, pri ktorej býva morfologický substrát celkom 

diskrétny a prevažná vačšina pacientov sa jeho odhaleniu štandardnými diagnostickými 

metódami nikdy nedočká (Kasík, 2002; Novák, 2002). 

2.1.1 Príčiny vzniku ochorenia 

Príčiny vzniku vertebrogénnych porúch sú celkové, všeobecné a miestne. 
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K všeobecným príčinám patria rozne poruchy statiky a dynamiky chrbtice, z nich pravdepodobne 

najdoležitejšou je vypracovanie chybných pohybových stereotypov. Tieto zle vypracované 

stareotypy vedú k preťaženiu jednotlivých štruktúr chrbtice a k zhoršeni u najprv ich funkcie a 

neskor i k vývoju degeneratívnych zmien. Zlé stereotypy umožňujú vzniku svalových 

inkoordinácií, čím je narušená jemná kontrola funkcie kÍbu. Táto sekundáme zmenená funkcia 

kÍbu zase spatne ovplyvňuje funkciu svalov a ich riadenie. Vytvára sa tak bludný kruh, ktorý 

najprv reverzibilnú poruchu fixuje, a nakoniec vedie k k štrukturálnym morfologickým zmenám ( 

Janda, 1975). 

Vplyvom celého radu faktorov ( nový pohybový režim, fyziologické vlastnosti niektorých 

svalových skupín) sa mení i kvalita jednotlivých svalových skupín v tomto zmysle, že svaly, 

ktoré majú prevažne posturálnu funkciu, vikazujú viacmenej stálu aktivitu, stávajú sa v kl'ude 

kratšími, kdežto svaly, ktoré majú prevažne fázickú funkciu, sa oslabujú a možu imitovat' až 

parézu. Vznikne nerovnováha medzi svalmi v zmysle prevahy svalov s prevažne posturálnou 

funkciou a útlmom svalov s prevažne fázickou funkciou, tzv. svalové dysbalancie, čo opat' 

podporuje ďalšie zhoršenie hybných stereotypov, a tým i preťažovanie a dekompenzáciu 

jednotlivých segmentov chrbtice (Janda, 1975). 

Podl'a Jandu sa svalové dysbalancie dajú deliť na homý skrížený syndrom a na dolný skrížený 

syndróm, alebo vrstvový syndróm. 

Pri dolnom skríženom syndróme zisťujeme dysbalancie medzi týmito svalovými pármi: 

a) slabými mm. glutei maximi a skrátenými flexormi bedrových kÍbov; 

b) slabými priamymi brušnými svalmi a skrátenými bedrovými vzpriamovačmi trupu; 

c) slabými mm. glutei mediii a skrátmými tenzormi fasciae latae i mm. quadrati 

lumborum. 

Takže nejde len o antagonistov, ale tiež o substitúciu : za oslabené mm. glutei medii substitujú 

tenzory fasciae latae a mm. quadrati lumborum, za oslabené brušné svaly flexory bedrových 

kÍbov, za oslabené mm. glutei maximi vzpriamovače trupu a taktiež ischiokrurálne svaly. Pri 

tomto syndróme je narušený mechanizmus odvíjania trupu pri posadzovaní sa z l'ahu a pri 
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vystieraní sa z predklonu. Výsledkom je zvačšený sklon panvy a drieková hyperlordóza. Pri 

nerovnováhe medzi m. gluteus maximus a flexormi bedrového kÍbu býva pri zvačšenom sklone 

panvy lumbosakrálna hyperlordóza, pri dysbalancii medzi brušnými svalmi a vzpriamovačmi 

trupu zvýšená lordóza drieková. Ischiokrurálne svalstvo býva taktiež skrátené pri tomto 

syndrome ako kompenzačný mechanizmus pri ktorom sa zmenšuje sklon panvy. 

Pri homom skríženom syndróme sa svalová dysbalancia týka týchto svalových skupín: 

a) medzi homými a dolnými fixátormi ramenného pletenca; 

b) medzi mm. pectoráles a medzilopatkovým svalstvom 

c) medzi hlbokými flexormi šije ( m .. longissimus capitis et cervicis a m. omohyoideus a 

m. thyrohyoideus) na jednej strane a extenzormi šije (krčné vzpriamovače trupu am. 

trapézius) na druhej strane a tiež kývačmi. 

Okrem toho móže dójsť k skráteniu homej časti ligamentum nuchae, ktoré spósobuje fixovanú 

hyperlordózu v homej krčnej chrbtici. Pri oslabení dolných fixátorov ramenného pletenca musí 

nastat' zvýšená aktivita a napatie v homých fixátoroch. Zvýšené napatie prsných svalov 

spósobuje gul'atý chrbát a predsunuté držanie ramien, krku i hlavy, slabé hlboké flexory šije 

spolu so skrátenými vzpriamovačmi spósobujú zvýšenú lordózu hlavne v homej cervikálnej častí. 

Okrem typických zmien pohybových stereotypov spravidla nachádzame tiž homý typ dýchania a 

hyperaktivitu mm. scaleni a trigger - pointy v bránici. 

Pri vrstvovom syndróme sa striedajú oblasti (vrstvy) hypertrofických a oslabených svalov: 

v kaudokraniálnom smere pozorujeme najprv hypertrofické ischiokrurálne svaly, potom 

hypertrofické a ochabnuté gluteálne svaly s málo vyvinutými driekovými vzpriamovačmi trupu a 

nad tým mohutne sa klenúce hypertrofické vzpriamovače v thorakolumbálnej oblasti, nasleduje 

ochabnuté medzilopatkové svalstvo a opat' hypertrofické tuhé homé fixátory ramenného pletence. 

Na ventrálnej ploche sa vyklenuje dolná časť (ochabnutých) priamych brušných svalov, avšak 

laterálne býva brušná stena vtiahnutá v miestach hyperaktívnych šikmých brušných svalov; ešte 

ďalej laterálne sa opat' móže klenút' do strany oblast' pásu. Pri tomto syndróme dochádza 

k dysbalanciám medzi oblasťami hypermobilnými ( ochabnutými) a oblasťami (vrstvami) so 

zvýšeným napatím a tuhost'ou, hypermobilita býva najvýraznejšia v krížovej krajine. Významnú 
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rol'u tu zohrávajú dysfunkčné chodidlá. Za normálneho stavu výkyvy rovnováhy majú byť 

hodnotené už pomocou prstov, to znamená. svalstvom chodidla a lýtok. Následkom obuvi však 

tieto svaly bývajú utlmené a ich úlohu preberajú stehná, hýžde i trup sa stávajú hyperaktívnymi ( 

Lewit, 2003). 

K d'alším všeobecným príčinám patrí napr. krátkodobé i dlhodobé preťaženie chrbtice, napríklad 

i formou nesprávneho držania, alebo ako následok mikrotraumatizácie (Janda, 1975). 

K miestnym zmenám, ktoré sú najčastejšie reakciou na celkové zmeny, patria v prvom rade 

poruchy funkcie v jednotlivých medzistavcových kÍboch v zmysle obmedzenia pohybu v určitom 

segmente ( blokáda) a kompenzačného zvýšenia pohyblivosti v susediacich miestach (lokálna 

hypermobilita). Ďalej dochádza k i k vyklenovaniu medzistavcovej doštičky, alebo dokonca k jej 

prasknutiu a výrezu. Tým najčastejšie vzniká kompresia, priškripnutie jednotlivých miešnych 

koreňov. V konečnom dosledku nastávajú periostálne zmeny s tvorbou osteofytov, ktoré v určitej 

lokalizácii možu vyvolat' niektoré bolestivé syndrómy (Janda, 1975). 

Degeneratívne zmeny chrbtice sa prejavujú od 30. roku života. Od veku 50 rokov je výskyt až u 

80% populácie. Degeneratívne zmeny v oblasti chrbtice postihujú jednak stavce v zmysle tvorby 

zobáčikovitých výbežkov (osteofytov) po okrajoch tiel stavcov ( spondylóza), jednak 

medzistavcové kÍby (spondylartróza) a nakoniec medzistavcové platničky, predovšetkým 

v zmysle zníženia výšok medzistavcových platničiek ( chondróza, osteochondróza). Zmeny sa 

možu prejaviť bolestivým obmedzením chrbtice. Najzávažnejšie klinické prejavy potom 

sposobujú degeneratívne zmeny platničiek, ktoré možu vyústit' až do ich výrezu a útlaku 

nervových koreňov vychádzajúcich z miešneho kanálu ( Novák, 2002; Gilbertová, 2002). 
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2.1.2 Rizikové faktory bolestí chrbta 

Znalosti rizikových faktorov bolestí chrbta sú jednýmm zo základných predpokladov pre 

racionálnu terapiu a pre primárnu i sekundámu prevenciu. V etiologii bolestí chrbta sa podiel'ajú 

tri základné skupiny predispozičných faktorov: 

1. faktory súvisiace so zmenami životného štýlu ( civilizačníé - hypokinézia, zníženie 

variability pohybu, faktory psychosociálne (nespokojnosť s prácou) 

2. faktory individuálne - viz tabul'ka 

3. faktory pracovných podmienokk- viz tabul'ka 

Tab. 1 Individuálne rizikové faktory bolestí chrbta (prevzaté z Gilbertová, 2002) 

Rizikové faktory Poznámky 

1. Faktory konstitučné 

Vek 30-45 r. súvislosť s charakterom BCH 

(m. Scheuermann 13-16 r., m. Bechterev 

15-20 r., diskopatia cca 40r., osteoporóza 

starší 

Pohlavie ženy (častejšie však vyhl'adávajú lékársku 

pomoc), diskopatie L - viac muži, C - ženy 

telesná výška vyššia telesná výška, vyššie riziko diskopatií 

telesná hmotnosť uplatňuje s a skor pn rýchlom náraste 

hmotnosti a jej nerovnomemom rozložení 

telesná zdatnosť! významnejšia súvislosť pri vykonávání ťažkej 

práce, samostatne s a uvádza tiež sila 

chrbtového a brušného svalstva 

hypermobilita! významnejšia súvislosť u statických záťaží 

a výdrži v krajných polohách 

genetické vplyvy 

2. Faktory posturálne, tvarové a štrukturálne 

skolióza uplatňuje sa pri závažnejšej skolióze 
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a skoliotickej krivci tiež L chrbtice 

asymetrická dlžka DK pri rozdiely dlžok DK 2 cm a vačšej asymetrii 

vzniká v dospelosti (úraz) 

lordóza L chrbtice oploštená-diskopatia, výraznej šia 

hyperlordóza 

Spondylóza len závažnej šie zmeny s dorzálnymi 

osteofytami 

Osteochondróza hlavne závažnej ší nález 

spondylolýza, spondylolistéza! zvýšené riziko pri ťažkej ' . a športovej prac1 

činnosti 

úzky spinálny kanál! 

spina bifida podiel'a sa i na vazivovej instabilite 

lumbalizácia S 1, sakralizácia L5! zvýšené riziko pri asymetrickej asimilácii 

Pozn.: U chronických BCH je nutné ďalej uvažovat' o príčinách metabolických (napr. 

osteoporóza), zápalových (napr. m. Bechterev), ale i o nádoroch. 

3. Faktory psychosociálne! 

nespokojnosť s prácou, rodinné problémy, stres, depresia, vysoký stupeň zodpovednosti 

a psychická koncentrácia apod. 

4. Ostatné faktory 

Sport kanoistika, gymnastika apod., večšie riziko 

u starších 

mimopracovná činnost' pletenie, stavba apod. 

fajčenie, alkohol častejšie diskopatie, ovplyvňuje výživu 

platničiek 

mikroklimatické podmienky chlad, prievan 

iné choroby (napr. diabetes mellitus, astma) skór móžuu nepriaznivo ovplyvniť priebeh 

ochorení a terapie 

operácie, úrazy 
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I 

: 

Pozn.: V literatúre je často uvádzana za významný rizikový faktor BCH "zdravotná 

anamnéza" (medical history). Pozitívna anamnéza predchádzajúcich BCH je významným 

predilekčným faktorom BCH a má význam skor prognostický v zmysle zvýšeného rizika 

recidiv BCH. Sama o sebe je skor prostriedkom k zisteniu relevantných rizikových faktorov. 

Tab. 2 Profesionálne faktory bolesti chrbta (prevzaté z Gilbertová, 2002) 

Rizikové faktory Poznámky 

1. Ťažká fyzická práca 

zvýšené svalové úsilie častejšie a závažnejšie degeneratívne zmeny chrbtice 

manipulácia s bremenami obvykle dlhšia pracovná neschopnost' 

statická záťaž /výdrž/ častejší výskyt bolestí v krížoch 

2. Polohová a pohybová záťaž 

dlhodobý sed a stoj, prevládajú zmeny funkčné, časté prejavy svalovej 

vynútené pracovné polohy, dysbalancie; ergonomické nedostatky možu byt' 

predklon, otáčanie, úklony, základnou príčinou tohoto typu záťaže (nevhodná výška 

nepredvídané prudké pohyby manipulačnej roviny, sily na ovládačoch, nerešpektovanie 

dosahových vzdialeností apod.) 

3. Fyzikálne faktory 

celotelové vibrácie urychl'ujú degeneratívne zmeny na chrbtici, 

predevšetkým driekove (vplyv lokálnych vibrácií na 

krčnej chrbtici je sporný) 

mikroklimatické podmienky 

extrémne teploty, hlavne chlad, lumboischialgia 

prievan, vlhkost' 

pretlak vzduchu 

častejšie bolesti kÍbov (bedrových kÍbov, kolena), pri 

chronickom poškodení osteoporóza, deformujúce artrózy 
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ionizujúce žiarenie 

útlm kostnej drene, prestavba kostného tkaniva 

4. Chemické škodliviny 

fluor zasahuje do metabolizmu Ca, vedie ku kostnej prestavbe 

( osteoskleróza, osteoporóza) a stuhnutosti chrbta 

olovo atrofia kostného tkaniva, úponové bolesti 

(olovo se ukládá do kostného depa a šlachových úponov) 

fosfor osteoporóza, fosforové nekrózy, tiež neskorší 

neurotoxický efekt 

5. Psychosociálne faktory 

nespokojnosť s prácou, vysoká skor polytopné a nešpecifické obtiaže bez závažnejších 

zodpovednosť, časová tieseň, klinických zmien, obvykle dlhšia pracovná neschopnosť, 

monotónna práca, stres svalové spazmy, predevšetkým v oblasti šije a krížov 

2.1.3 Podmienenost' ochorenia driekovej chrbtice 

Bolesti v oblasti driekovej chrbtice sú najčastejším a ekonomicky naJVIac zaťažujúcim 

profesionálne podmieneným muskuloskeletálnym ochorením. Až 80% dospelej populácie 

vykazuje v priebehu svojho života skúsenosti s bolesťami krížov, pričom rad týchto bolestí je 

v súvislosti s pracovnými podmienkami. Najvyššia frekvencia týchto bolestí je medzi 35 - 55 

rokmi ( Novák, 2002). 

2.1.3.1 Degeneratívne zmeny driekovej chrbtice 

Z klinického hl'adiska sú najzávažnejšie degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek, tzv. 

koreňové ( radikulárne) syndrómy v dosledku výrezu medzistavcovej platničky, kedy dochádza 
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k útlaku nervových koreňov. z pracovného hladiska može dojsť k výrezu platničky pri akútnom 

úraze ( napr. v dosledku zdvihnutia ťažkého bremena, či pri prudkom pohybe). Častejšie však 

vzniká v dosledku dlhodobého posobenia mikrotraumat ( mechanického dráždenia), a to 

predovšetkým pri ťažkej fyzickej práci, či pri dlhodobom zaťažení v nefyziologických polohách ( 

dlhodobý predklon apod.). Degeneráciu medzistavcovej platničky ovplyvňuje tiež nedostatok 

pohybu. Samotná platnička nemá vlastné cievne zásobenie a je vyživovaná difúziou, ktorej 

napomáha dynamická svalová práca, rytmické zmeny v zmysle tlaku a odl'ahčenia. 

2.1.3.2 Bolesti krížov z preťaženia 

Tieto bolesti sa vyskytujú predovšetkým pri dlhodobom statickom zaťažení, napr. vstoji, či 

v sede. leh výskyt je ovplyvnený celkovým nesprávnym držaním tela, chabým svalstvom, či 

nedostatočnosťou vazov. Iným typom týchto bolestí sú bolesti z náhleho preťaženia, napr. pri 

zdvihnutí bremena, kedy može doj st' k poškodeniu svalov a ich úponov v oblasti driekových, 

menej často hrudných vzpriamovačov trupu. Okrem bolesti a napatia v príslušnej oblasti 

chrbtových svalov, sa može vyskytnúť i opuch. V prevencii recidív tohoto poškodenia je treba 

posíliť svalový korzet. Okrem svalového preťaženia može dojsť tiež k preťaženiu vazov v tejto 

oblasti. Obnova porušených vazov je dlhodobý proces. 

2.1.3.3 Bolesti krížov z hyperlordózy 

Bolesti z hyperlordózy sa vyskytujú u jedincov s vyšším prehnutím driekovej chrbtice ( obvykle 

ide o jedinca obézneho s ochablou brušnou stenou ). Bolest' vzniká v dosledku trenia trnových 

výbežkov bedrovej chrbtice a v predilekčných oblastiach oblastiach trecích ploch dochádza až ku 

vzniku dotykovej artrózy. 

2.1.3.4 Bolest' v krížoch na podklade funkcie krížo - bedrového 

( sakroiliakálneho) kÍbu 

Obvykle sa jedná o funkčnú poruchu kÍbnu, eventuálne i o preťaženie vazov. Príčinou týchto 

bolestí je najčastejšie náhly pohyb - napr. otočenie, predklon, pád na zadok, či na bok apod. lde o 
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vel'mi častú poruchu, v ktorej důsledku dochádza k zmenám v postavení panvy a krížovej kosti, 

k svalovej nerovnováhe a k asymetrickému preťaženiu viizov. Bolesti můžu vystrelovať po 

zadnej strane stehna, či do podbrušia ( Gilbertová, 2002). 

2.2 Fyzioterapeutické postupy a metódy pri chronických 

vertebrogénnych syndrómoch 

Kedysi sa pojem vertebrogénny požíval v zmysle diskopatie a všetky bolesti krížov, DKK, šije sa 

považovali za koreňové syndrómy. Dnes označenie vertebrogénny chápeme ako spůsobený 

poruchou v oblasti chrbtice. Pacient sa vačšinou sťažuje na bolest' chrbta (podl'a Dylevského 60 

% pacientov prichádza v ČR k lekárovi kvůli bolestiam chrbta). Rašev vo svojej knihe Škola 

chrbta uvádza, že asi 10% všetkých akútnych bolestí v pohybovej sústave má tendenciu 

prechádzať v chronickú bolest'. Tieto problémy sa skrývajú pod širokou škálou diagnóz ako sú 

CC, CB, LS syndrom, či všezahrňujúci V AS. Tieto diagnózy len vel'mi všeobecne informujú o 

prítomnosti bolesti a jej lokalizácii, nič ale nevypovedá o príčine jej vzniku. Lewit označenie 

vertebrogénny nepovažuje za celkom vyhovujúce. Pohybovú sústavu musíme brať ako celok a pri 

bolestiach v chrbte brať do úvahy nielen štrukturálne poškodenie, ale i funkciu svalov, které sú 

riadené nervovým systémom, funkciou panvy a dolných končatin. V diferenciálnej diagnostike je 

potom najdůležitejšie rozlíšenie poruchy štrukturálnej a funkčnej. Do pohybového aparátu sa 

můžu premietať i poruchy orgánové. 

K riešeniu týchto problémov existuje obrovské množstvo prístupov, postupov a konceptov. 

Spomeniem len niektoré: 

2.2.1 Škola chrbta 

Je prevntívnou koncepciou boja s bolesťami v pohybovej sústave. Je systémom, ktorý učí 

optimalizácii pohybu v najrůznejších záťažových situáciách, tak aby bol prevedený v danej 

situácii pro organismus, čo najšetrnejšie. Vycházda z dvoch základných teorií: mechanistickej 

(osové zaťažovanie vylučuje vznik ohybového napatia a naopak napatie v ohybu vzniká pri 
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nedodržiavaní osového zaťaženia) a z teorie riadenia pohybu (nevyhnutnosť optimálnej súhry 

CNS a podpomého hybného aparátu). Používanými metodami sú aj - uvedomovanie si vlastného 

tela, preťahovanie skrátených svalov, navodenie ideálnej svalovej rovnováhy, ovplyvňovanie 

propriocepcie, ovplyvňovanie dýchania, tréning pohybových návykov, metody zvládnutia stresu. 

Indikáciami pre školu chrbta sú: zvýšene svalové napatie v oblasti trupu, poruchy stoja a držania 

tela, svalové dysbalancie, bolesti krížov bez iných organických príčin, poškodenie 

medzistavcovej platničky bez neurologických príznakov, stavy po operácii medzistavcovej 

platničky bez neurologických príznakov, bolesti hlavy v rámci CC sy, opakované lumbago, 

skoliosa, začínajúca osteoporosa, začiatočné štádium Bechterevovej alebo Scheuermannovej 

choroby ( Gúth, Srdošová, 1998) 

2.2.2 Briigger koncept 

Podl'a Brtiggera vačšina ochorení pohybového systému vzniká na základe funkčných porúch 

spósobených centrálne nervovými organizovanými ochrannými mechanizmami mozku. Tieto 

ochranné mechanizmy sú naštartované prostredníctvom nociceptívnej aferentnej signalizácie pri 

chybných zaťaženiac či preťaženiach. Tento nociceptívny vstup vedie k zmenám pohybových 

programov. Arthromuskulámy systém reaguje reflektorickou cestou zmenou svalového tonu. 

Z funkčných poruch sa móžu vyvíjať štrukturálne poruchy. Tomu sa dá predchádzať 

fyziologicky-dynamickým držaním tela v spojení s vyrovnaným pohybovým správaním. 

Základom je vzpriamené držanie tela (tri ozubené kolesá, thorakolumbálna lordóza od os lacrum 

po Th 5), jedine na tejto báze sa móže vyvíjať optimálny neurofyziologický pohybový vzor a 

svaly pracujú funkčne synergisticky. Ciel'om je rozpoznanie a odstránenie prítomných rušivých 

faktorov, korekcia chybného držania tela a zlepšenie pohybových vzorcov. Ak nie je možné 

odstrániť rušivé faktory, vypracovánie kompenzačních programu. Stabilizácia terapeutických 

výsledkov prostredníctvom praktického používania vzpriameneho držania tela počas dňa (ADL 

cvičenie), funkčný tréning atd. Do funkčnej diagnostiky patria : anamnéza (analyzuje správanie 

počas dňa, ciel'om je rozpoznat' nesprávne zaťaženia), inšpekcia, funkčné vyšetrenie (hodnotenie 

návykového držania, hodnotenie korigovaného držania, štandardný test Th5-pruženia). 

Stanovenie pracovnej hypotézy - anylýza vyšetrenia, postup terapie, behom terapie sa móže 
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zmeniť. Do terapie patria: funkčne orientovaný prístup (redukcia rušivých faktorov) využívá 

AEK postupov, cvičenie s Therra-Bandem, horúcu rolku, teplé náplaste, funkčné tapy a iné 

manuálne postupy. Využíva globálny prístup (zásah do priebehu pohybových programov 

prostredníctvom cielených pohybov) zahtňa základné cviky podl'a Brliggera, kompenzačné 

pohyby, spinálne cvičenia, dychové cvičenie, ADL-cvičenie, Body-Walking atd. I v tomto 

koncepte je doležitou súčásťou motivácia pacienta i kladný prístup terapeuta. 

3.Čast' špeciálna 

Pacientkou pre moju bakalársku prácuje pani H.P., narodená v roku 1941. K rehabilitačnému 

lekárovi sa dostavila koli bolestiam driekovej oblasti chrbta typu vertebrogénneho algického 

syndrómu. Primmárnou diagnózou stanovenou lekárom je stp. po implantaci TEP bedrového kÍbu 

vpravo, chronickým asymetrickým preťažovaním LS chrbtice so svalovou nerovnováhou 

zasahujúcou i HSS. s arthrózou nosných kÍbov, V AS driekovej chrbtice a bolestivá kostrč. 

3.1. Anamnéza 

Vyšetrovaná osoba: H. P. 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1941 

Diagnóza: 

pacientka po implantácii TEP bedrového kÍbu 1. dx., chronickým asymetrickým preťažovaním 

LS, so svalovou nerovnováhou zasahujúcou i hlboký stabilizačný systém, s artrózou nosných 

kÍbov, VAS driekovej chrbtice a bolestivú kostrč 
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Základná anamnéza: 

RA: matka+ v 78 rokoch na iktus, mala hypertenzi u, varixy, trombózu, bércove vredy 

otec+ v 73 rokoch - ICHDK, ca pulm., angina pectoris 

1 sestra po CHE 

1 dcéra zdravá 

OA: bežné detské choroby 

od roku 1995 liečená pre hypertenziu II.st., dobre kompenzovaná 

obezita 

trpí na zápchy 

operácie: 2/2004 stp. TEP coxae I. dx., ortopedická klinika FN Motol/doc. Smetana/ 

1993 stp. revízia kolenného kÍbu I. dx. 

1990 výher v. saphena pre varixy I. sin., bez komplikácíí 

1978 cysta na vaječníku I. sin., adnexektomie 

1968 cysta na vaječníku I. dx. 

úrazy: neguje 

FA: Atenolol, Cardilopin, Tanatril, Tripanal, Šaraticu pri zápche 

AA: Penicilin, butazolinidy 

GA: 1964 1 porod, bez komplikácií 

ab.- neguje 

PA: dochodkyňa, predtým ako stredoškolská profesorka 

SA: vdova, žije s dcérou a vnukom v spoločnej domácnosti 

Abúzus: lx denne káva 

exfajčiarka, od 1984, predtým 20 rokov fajčila cca 10-20/denne 

alkohol príležitostne 

ŠA: rekreačne turistika, august 2004 a 2005 na horách prešla 50km s 2FB, denne si cvičí zostavu, 

ktorú si osvojila v kúpel'och pred 2rokmi, na chrbát a bedrový kÍb, cca. 50min., udáva, že bez 

toho by nemohla cez deň fungovat' a mala by bolesti 

NO: vo februári 2004 pre coarthrosu III.st. implantovaná TEP I. dx .. Po operácii sa jej predÍžila 

PDK, operatér nameral predÍženie o 3cm, obvodný ortopéd udával 1 ,5cm. Kúpel'ná liečba 

prebehla bez komplikácií a rok po operácií bola bez obtiaží. Začiatkom roku 2005 po podknutí 

plnou váhou došlapla na operovanú DK, nespadla, ale od tej doby rozvoj bolesti okolo bedrového 
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kÍbu, neskór i pravého kolena, bedrovej oblasti a kostrče. Po kontrole u doktora bol implantát 

neporušený a stav bedrového kÍbu bez iných zmien.Podl'a poslednej ortopedickej kontrole 

t6.1.2006,je nález na bedrovom kÍbe 1. dx. v norme. Bolesti pociťuje počas dňa s horšením a 

zvýšenou únavnosťou k večeru. Večer pociťuje, akoby mala v pravom bedrovom kÍbe 'pravítko '. 

Párkrát udávala prebudenie v noci na neprýjemný pocit v kostrči, ale nevie si spomenúť, čím to 

mohlo byť zapríčinené. Vysvetl'uje si to zmenou polohy v spánku. Nepríjemný je jej l'ah 

v horizontále na chrbáte s vystretými DK. Opisuje pocit 'doštičky' na chrbte. Bolesti sa objavujú 

pri dlhšom stáni. Po posadení a po odpočinku bolest' ustupuje. Pacientka udáva malé kfče 

v pravom bedrovom kÍbe s trvaním 2-3 sekundy parkrát za deň, ktoré sa objavujú raz za 3 dni. 13. 

1. 2006 začala na základe predpisu ortopéda nosit' podpatenku o výške 1, Sem. Pričom začala 

mať pri chódzi vel'é bolesti oboch bedrových kÍbov a zhoršila sa i bolestivost' kostrče. Pacientka 

si súčasnte sťažuje na bolest' kostrče, chrbtice v driekovej oblasti, bolesti pravého bedrového 

kÍbu, pravého kolena a zároveň bolesti pravého ramenného kÍbu pri pohyboch bežnej dennej 

činnosti, ako obliekanie, nevie si zapnúť sukňu a obliecť tričko, a pri umývaní. 

3.1.1 Predchádzajúca rehabilitácia 

V roku 1993 po revízii kolena si najviac pochvalovala jazdu na stacionámom bicykli, ktorý jej 

pomohol. Koleno zaťažovala poroku naplno. V roku 2004, od 31.5 do 27 .6. absolvovala 

kúpel'nú liečbu po TEP. Po liečbe jej hola odporúčaná chódza buď s obidvomi FB alebo úplne 

bez FB. V novembri 2004, pre bolest' ramenného kÍbu/zápal/ jej holi robené obstreky,brala 

Aulin, pretože pri cvičení cítila pichl'avé bolesti, nemohla spávat' a ani nič robit', užívala Brufen, 

UZ 10x po ktorom sa bolest' ukl'udnila. Tohočasu jej hola ponúknutá možnost' opakovania 

obstrekov, ktorú pacientka zamieta s tým, že je to len dočasné. V roku 2005 pre zhoršovanie 

bolestí v bedrovom kÍbe vpravo, bedrovej oblasti a kostrče, absolvovala 2x ambulantnú liečbu 

v mieste bydliska, s len čiastočným a prechodný efektom absolvovala elektroliečba - ultrazvuk. 

V apríli 2005 začala mať vačšie problémy s kostrčou, dostala rehabilitáciu ambulantne, kde 

cvičila LTV, dostávala masáže, doktor jej povedal, že má nefunkčné brušné svaly, v tej dobe sa 

naučila dýchat' do brucha. Po rehabilitácii jej bolest' trochu ustúpila, ale akonáhle s rehabilitáciou 

prestala, stav má tendenciu sa zhoršovat' . 
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3.1.2. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta 

Podl' a poslednej ortopedickej kontroly a RTG, zo dňa 16.1.2006, je nález na bedrovom kÍbe I. 

dx. v norme. Inú zdravotnú dokumentáciu pacientka a ani ja sme nemali k dispozícii. 

3.1.3. Indikácie k rehabilitácii 

Pacientka po implantácii TEP bedrovéhol. kÍbu I. dx., chronickým asymetrickým preťažovaním 

LS, so svalovou nerovnováhou zasahujúcou i hlboký stabilizačný systém, s artrózou nosných 

kÍbov, V AS bedrovej chrbtice a bolestivú kostrč: 

Kineziologický rozbor 

i-LTV podl'a kineziologického rozboru 

Cvičenie na neurofyziologickom podklade - senzomotorika 

Cvičenia na koordináciu pohybov, správneho stereotypu pri osvojených cvičeniach, zlepšenie 

stability 

Aktivácia hlbokého stabilizačného systému (HSS) 

MT, kÍbne mobilizácie, úprava svalových dysbalancií 

Trakcie pre oblast' driekovej chrbtice 

Fyzikálna terapia ( viz. nižšie) 

3.2 Vstupný kineziologický rozbor 

3.2.1 Status present 

22 



Pacientka prichádza do ordinácie sama, bez použitia opory, náznak "kačacej chodze", v pravej 

ruke si nesie igelitku, obuté má zdravotné sandále na vyššej podrážke s vol'nou patou, je 

orientovaná osobou, miestom, časom, je komunikatívna, trochu úzkostný typ aktívne 

spolupracuje. Vvýška 164cm, váha 84kg, BMI 31, 23, TK 130/85; TF 68/min; TT 36,4°C 

zmeny na koži - bpn 

Sebestačná; chodza vačšinou bez lFB, berie si ju zo sebou len keď ide sama mimo byt a musí 

prekonávať prekážky ako nástup do autobusu, schody. Berie si ju len pre pocit vačšej istoty. O 

1 FB sa podopiera PHK, tvrdí, že jej to viac vyhovuje, má pocit, že sa jej tak chodí l'ahšie, že sa 

jej ul'aví. Má pocit vačšej istoty a opory, ak: si ju drží v pravej ruke. 

Celkovo je nespokojná i s nadváhou. Zatial' s tým ale nič nerobila. Tvrdí, že pred 2rokrni po 

operácii TEP sajej podarilo schudnúť lOkg, ale od vtedy to nabrala spat' a nevie sa toho zbavit'. 

3.2.2 Vyšetrenie 

3.2.2.1 Hodnotenie stoja aspekciou (jednoduchý stoj, bez korekcie, bez topánok,na tvrdej 

podložke) 

Pohl'ad zozadu 

Stoj vzpriamený, stabilita dobrá. Šírka stojnej bázy užšia vzhl'adom k šírke panvy. PDK je v o 

vačšej ER. ~DK má viacej vpredu. Zaťaženie: viac zaťažuje PDK, hlavne patu chodidlá s 

priečnym a pozdÍžnym plochonožím ( výraznejšie na ~DK); postavenie DKK - PDK chodidlo má 

vo vačšej ER; Achillové šl'achy bez výraznej valgozity bilat, symetrické, širšie bilat., bez 

farebných zmien a rozdielov; symetria lýtok - sú na pohl'ad symetrické; popliteálne ryhy - vpravo 

kratšia , vyššie uložená , bilaterálne mediokaudálne smerovanie; symetria stehien - bilat. zvýšené 

napatie krátkych a dlhých adduktorov viacej dx.; subgluteálne ryhy v rovnak:ej úrovni; gluteálne 

svaly vo zvýšenom napatí, intergluteálna ryha posunuta viac dx. mimo osu tela; postavenie panvy 

je symetrické, kvoli obezite ťažko hrnatatel'né SIPS/SIAS, pri palpácii nenachádzam stranové 

rozdiely výšky, cristy uložené v rovnak:ej výške, rotácia v smere plus; tajla výraznejšia dx., vyššie 

položená, kožné riasy sú vačšie a zretel'nejšie, celkovo 3( čo pravdepodobne súvisí s vysokým 

napatím bránice), na sin. strane má tajla dlhší priebeh, bez výrazných kožných rias, pás na úrovni 
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makkého tkaniva sin. nižšie položený; tonus paravertebrálnych svalov v oblast Leh zvýšený viac 

dx., v Th oblasti zvýšené napatie dx., výrazné zvlnenie tkaniva na prechode Th/L oblasti, 

mediálne viac sin.; trup rotovaný sin.; postavenie lopatiek - dx. je nižšia(oblasť Th 7), sin. je 

postavená vyššie(oblasť Th6) a je bližšie k chrbtici, dolný uhol má vo vačšej ER než dx.; 

v ramenných kÍboch je bilat. protrakcia a IR, dx. rameno je nižšie, bilat. zvýšený tonus homej 

casti m. trapézius - gotické ramená, viac sin., bilaterálne má pacientka zmenený reliéf trapézov, 

spósobený nosením podprsenky, má 'vyryté ramienka'; HKK postavenie v IR, sin. viac, 

v Jakťových kÍboch semiflexia, dx. ruka vo výraznej ABD; postavenie hlavy v miemom úklone 

dx. a rotáciou sin. s predsunutým držaním 

Pohťad spredu 

PDK vo vačšej ER, priečna a pozdÍžna klenba bilat. prepadnutá, viac sin.; hallux valgus bilat. 

náznak, postavenie patel mediokaudálne, pod favou patelou mediokaudálne zretefný opuch; 

stehná bilat. konkavita, vysoký tonus krátkych a dlhých adduktorov stehna, dx. výraznejšie; 

zvýšený tonus brušných svalov v oblasti bránice, cca. Sem nad pupkom výraznejšia ryha 

svedčiaca o možnej dysfunkcii bránice; pupok v strede, dextrokaudálna časť ťahaná viac 

laterokaudálne; rotácia trupu dx.,; hrudník držaný v inspíriu; ramena v protrakcii, IR; 

supraklavikuláme jamky nevýrazné; zvýšený tonus m. trapézius viac dx., m. scaleni a m. 

stemocleidomastoideus bilat.; hlava inklinuje dx., miema rotácia dx., ušné boltce v rovnakej 

výške. 

Pohl'ad z boku 

kolenné kÍby s náznakom flexie, viac PDK; panva v sagitálnej rovine mieme v anteverzii; tonus 

brušných svalov znížený, brucho prominuje a podbrušie prekrýva kožná riasa; lakte bilat. 

v semiflexii; ramená v protrakcii a miemej elevácii; prsty na rukách v semiflexii; driekovú 

.illrdózu má plytkú, dlhšiu s vrcholom v L3 od Th 1 O, hrudná kyfóza vyrovnaná prechádzajúca až 

do lordózy, ktorá je výrazná v obl. Th4. V oblasti C7 typický opuch. Krčná lordóza zachovaná, 

s hlavou v predsunutom držaní s reklnáciou v AO skÍbení. 
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Záver: pacientka trpí prevažne bolest'ami dx. kolena, dx. bedrového kÍbu, bolestivou kostrčou a 

bolesťami LIS chrbtice. Vel'mi výrazná je u nej celková inaktivita oboch DKK. Chodidlá majú 

nefunkčnú priečnu i pozdÍžnu klenbu, čo sposobuje zmenené nastavenie a funkciu kolenného, 

bedrového kÍbu a ďalej sa reťazovo týka postavenia celého osového orgánu. čím sa vytvára 

nevhodná východzia pozícia pre akýkol'vek pohyb. Tým pádom dochádza k funkčným a následne 

štrukturálnym zmenám sposobujúcim bolest' a obmedzenie pohybu. Disfunkcia klenby može 

viesť k nesprávnemu zaťaženiu celej DK( nedochádza k zaťaženiu chodidla, prevažuje aktivita 

stehenných svalov), čo može mať vplyv na bolestivost' kolenných kÍbov, na postavenie 

bedrových kÍbov. Vzhl'adom k vačšiemu zaťaženiu PDK, tu možem očakávať i zvýšenie 

svalového tonu. Pacientka od operácie varixov šetrí :CD K a zaťažuje PDK, ktorá je zaťažená už 

len vačšou dÍžkou končatiny. Od Leh je viditel'ná asymetria paravertebrálnych svalov - vačšia 

sin. (može byť sposobené rotáciou trupu). Oblast' prechodu Th/L je výrazne zvlnená. Na pravej 

strane je výrazná oblast' zvýšeného svalového napatia pod lopatkou. Kožné riasy v oblasti tajle 

možu poukazovat' na funkčnú poruchu bránice, čomu by odpovedal zlý stereotyp dýchania. 

V driekovej oblasti možeme usudzovať na svalový hypertonus ( antagonistické brušné svaly sú 

v hypotonii) . V oblasti lopatiek a ramenných pletencov je výrazné oslabenie dolných fixátorov 

lopatiek, skrátenie prsných svalov a súčastne oslabenie medzilopatkových svalov, skrátenie 

hlbokých extenzorov šije a oslabenie hlbokých flexorov šije - sú to svalové disbalancie 

označované ako homý skrížený syndrom. U pacientky sa prejavuje hypotónia brušného svalstva, 

skrátenie driekových vzpriamovačov trupu, oslabenými mm. glutei medii, skrátenými mm. tensor 

fasciae latae, mm. quadrati lumborum, slabými mm. glutei maximi a skrátenými flexormi bedier 

- dolný skrížený syndrom podl'a Jandu, ktorého výsledkom je zvačšený sklonpanvy a drieková 

hyperlordóza. Lumbosakrálna hyperlordóza je sposobená nerovnováhou medzi m. gluteus 

maximus a flexormi bedrových kÍbov. Tomuto odpovedá i skrátenie ischiokrurálnych svalov. U 

pacientky je viditel'né vyššíe napatie šíjových svalov - mm. scaleni, m. stemocleidomastoideus. 

Vďak:a svalovej dysbalancii nie je optimálna krivka chrbtice, ktorá ma skoliotický priebeh so 

zvýraznením lumbálnej lordózy, vyhladenej hrudnej kyfózy. Prechod krčnej a hrudnej chrbtice je 

zvýraznený opuchom okolo vertebra prominens. 

Hodnotenie stoj a pomocou olovnice: 
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zozadu: spostená z protuberantia occipitalis extema prechádza stredom chrbtice, 

kde je viditel'ne skoliotické zakrivenie od Th8 - Th12, gluteálna ryha je posunutá 

dx., čo je pravdepodobne celkové posunutie panvy dx., dopadá do stredu medzi 

DKK. 

spredu: spustená z processus xiphoideus - prechádza sin. od pupka, trup má 

rotovaný dx., dopadá mieme k :CDK. 

z pravého boku: spustená z pomysleného pokračovania vonkajšieho zvukovodu 

hlava, ramená, bedrové kÍby, členky v rovine; kolená mieme pred rovinou 

z l'avého boku: predsunutie PDK, členok, koleno, bedro za osou tela (rotácia 

trupu) 

vzdialenosť olovnice od Cp - 6 cm 

vzdialenosť olovnice od Lp - 4 cm 

Odvíjanie chrbtice 

predklon - neodvíja sa krčná chrbtica, horšie sa odvíja dolná hrudná a drieková 

chrbtica 

záklon -v drieku dojde k "zalomeniu" - v L3/4 

úklon dx. - synkinéza panvy chýba, drieková oblasť sa rozvíja minimálne 

úklon sin.- so synkinézou panvy, nerozvíja sa drieková oblasť 

Typ dýchania: homé hrudné vel'mi plytké, najviac dolné hrudné, brušné sa zapája tiež; dýchanie 

je plytké, pravidelné; v l'ahu na chrbáte prevláda dolné hrudné a brušné dýchanie; dychová vlna 

chýba 

Trendelenburg - Duchenova skúška: 

stoj na LDK: pozitívny, dochádza k vačšiemu laterálnemu posunu panvi, svalový 

korzet panvy sa aktivuje vel'mi málo 

stoj na PDK: pozitívny, neistota stoj a, titubácie trupu 

Vyšetrenie na dvoch váhach: sin. 33kg , dx. 5lkg, čo je vel'mi vel'ký rozdiel (norma do 5kg 

rozdielu) 
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Záver: dynamika chrbtice je obmedzená zrejme skrátením svalov. Pri predklone sa najmenej 

rozvýjajú krčná a driekové stavce, pri úklone sa driekové stavce obmedzene rozvíjajú do dx., sin. 

sa nerozvíjajú, dochádza jedine k lomu na úrovni L3/4. Vyšetrenie na dvoch váhach ukázalo 

vel'mi vel'ký rozdiel v zaťažovaní DKK, ktoré bolo zretel'né i pri jednoduchom stoji. 

Trendelenburg - Duchenova skúška je na oboch DKK pozitívna, z čoho vyplýva nedostatočné 

zapájanie svalového korzetu panvy pri záťaži. 

3.2.2.2 Hodnotenie chodze 

Rytmus a charakter chodze: nepravidelný rytmus kroku, dÍžka kroku je symetrická, krátka. 

Sposob kačacej chodze s dopadaním na dx. DK. 

Pohyb dolných končatín: nedochádza k fyziologickému odvíjaniu chodidiel, noha dopadá pri 

kontakte s podložkou, počas chodze pri švihovej fáze sú bedrové kÍby a kalená stále mieme 

flektované. PDK sa stále dostáva do ER. Súhyby panvy chýbajú. Chýba i súhyb HKK. P ruka 

ostáva viac-menej bez pohybu vedl' a tela. :Cavá ruka vykonáva pohyby ako do F, tak i do E. 

Pohyb vychádza viac z lakťového kÍbu. 

modifikácia chodze: 

• chodza pozadu - kratší krok 

• chodza so zatvorenými očami - neistota, kompenzuje ju až HKK, kroky sú kratšie 

chodza so vzpaženými rukami: krok je kratší, pravú HK pre bolest' nezdvihne do 

max. polohy 

• chodza po špičkách a po patách - udrží sa primerane veku a rozsahu pohyblivosti 

v členkovom kÍbe a spojení metatarzofalangeálnych, pri chodzi si občas dopomože 

vyrovnat' stabilitu pomocou HKK 

• chodza do strany- je obmedzená bolestivosťou dx. bedrového kÍbu a zníženým 

rozsahom v bedrových kÍboch, pacientka sa pri chodzi do strany sťažuje, že cíti 

kostrč 

Záver: Pri chodzi sa prejavuje inaktivita svalov na chodidle, kolená a bedrové kÍby ostávajú 

v miemej flexii, čo može sposobiť pohybovú a následne svalovú disbalanciu vo vyšších 

segmentoch. V panve nedochádza skoro k žiadnej synkynéze, celý segment je tuhý, kompenzuje 
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sa to až v oblasti L3/4 a húpavou chodzou. Chodidlá i členkový kÍb má pomeme stuhnuté. 

Akoby jej 'spali'. 

3.2.2.3 Vyšetrenie základných hybných stereotypov podl'a Jandu 

Extenzia v bedrovom kÍbe - norma: 1. m. gluteus maximus, 2. ischiokrurálne svaly, 

3. kontralaterálne pv. extenzory trupu lumbálnej oblasti, 4. homolaterálne paravertebrálne 

extenzory trupu lumbálnej oblasti, 5. kontralaterálne extenzory trupu Th - L, 6. homolaterálne 

extenzory trupu Th - L, 7. svalstvo pletence ramenného 

PDK i LDK vykonávajú 2 a 1 súčastne, 46357 ( dochádza k preťaženiu Th -

L prechodu a driekovej chrbtice, kríže sa stávajú nestabilnými) 

s flexiou kolena sa zvýrazní zapojenie erektorov trupu 

Abdukcia v bedrovom kÍbe - norma: aktivácia m. gluteus medius et minimus, m. tensor fasciae 

latae, m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. abdomini 

abdukcia vykonávaná s prevahou m. tensor fasciae latae, bilat., výrazne sa zapája 

i m. quadratus lumborum (dochádza k rotácii trupu, m. quadratus lumborum) 

Flexia trupu - vykonávaná s extendovanými DKK , zdvihne sa do polovice lopatiek , potom 

začína preklápať panvu 

Klyk - zvýšená aktivita homých fixátorov lopatky 

Flexia šije -vykonávaná predsunom, po oprave snaha o oblúkovitú flexi u, ale stále prevažuje m. 

SCM, vo flexii vydrží 5s, potom dochádza k trase hlavy 

Abdukcia v ramennom kÍbe- norma: aktivácia l.m. deltoideus + m. supraspinatus, 

2. m. trapezius a m. levator scapulae kontralaterálne, 3. m. trapezius a m. levator scapulae 

homolaterálne, 4. m. quadratus lumborum, 5. dolné fixátory lopatky 

bilat. vykoná v slede 31245 (dochádza k preťaženiu homej časti m. trapezius) 

skapulohumerálny rytmus nieje symetrický - vpravo sa dolný uhol lopatky zapája 

pri 80° , sin. je rýchlejšie rotovaný než na pravej strane 

Záver: Pri vyšetrení základných hybných stereotypov som zistila, že dochádza k preťažovaniu 

krížovej oblasti (pri pohybe končatin sa výrazne aktivuje trupové svalstvo) a k preťaženiu 

homých fixátorov lopatiek. Má výrazne oslabené brušné svalstvo(viz. svalový test d'alej) a 

oslabené hlboké flexory krku - miesto nich prevláda m. stemocleidomastoideus a home častí m. 

trapezius. 
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3.2.2.4 Antropometrické vyšetrenie 

Tab. č. 3 Obvodové rozmery trupu 

~- hrudníku cez bod mezostemale pri nádychu 

o. hrudníku cez bod mezostemale pri výdychu 

o. hrudníku cez xifostemale pri nádychu 

I O. hrudníku cez xifostemale pri výdychu 

Tab. č. 4 DÍžka hornej končatiny a jej častí 

104 cm 

99cm 

103 cm 

98cm 

I Cavá HK (cm) Pravá HK (cm) 
I 
D. homej končatiny (acromion- daktylion) 76,5 77 

D. paže a predlaktia (acromion- proc. styl. radii) 56,5 57 

D. paže (brachium - humerus) (acromion - latre. 
33,5 34 

kondyl humeru) 

D. predlaktia (antebrachium) (olecranon- proc. styl. 
26 26 

ulnae) 

D. ruky (spojnice proc. styl. ulnae a radii -
20 19,5 

daktylion) 

Tab. č. 5 Obvodové rozmery hornej končatiny 

Cavá (cm) Pravá (cm) 

O. paže relaxované 31 29 

O. paže kontrahované 32 32 

O.lak:ťového klbu 26 26,5 

O. predlaktia 25,5 26,5 

O. zápastia ( cez proc. styl) 16,5 17,5 

O. cez hlavičky metakarpov 19 20 
'-
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Tab. č. 6 DÍžka dolnej končatiny a jej častí 

r I:avá DK (cm) Pravá DK (cm) 

~"j). celej končatiny funkčné (relatívne) (SIAS -
80 82 

malleolus med.) 

11. celej končatiny anatomická (absolutní)(trochanter mj.-
75 78 

mal. lat.) 

· ii stehna (femur: troch. mj.- vonkajšia štrbina kol. kl.) 40 42,5 

o. lýtka (vonkajšia štrbina kol. kl.- mal. lat.) 34 34 

D. lýtka- fibula- mal. lat. 32 32,5 

O. nohy (pata- najdlhší prst) 23 23 

Tab. č. 7 Obvodové rozmery na dolnej končatine 

I:avá (cm) Pravá (cm) 

O. stehna relaxovaného (15 cm nad patelou) 46,5 47 

O. kolena 39 40 

O. cez tuberositas tibiae 36 38,5 

O. lýtka 37 37,5 

O. cez kotníky 26,5 27 

O. cez nárt a patu 33 34 

O. cez hlavice metatarzov 24 23,5 

Záver: Antropometrické vyšetrenie preukázalo rozdiel dÍžok a obvodov DKK. Anatomická dÍžka 

CDK je o 3cm menšia oproti pravej, čo je dosledok po implantácii TEP. V o funkčnej dÍžke je 

rozdiel lem. Obvodové miery sú výrazne rozdielne v oblasti P kolena, čo je ovplyvnené 

opuchom. 

3.2.2.5 Vyšetrenie rozsahu kÍbnej pohyblivosti 

a) Vyšetrenie rozsahu kÍbnej pohyblivosti periférnych kÍbov (merané dvojramenným 

goniometrom, aktívny rozsah pohybu) 
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l) Ramenné kÍby: 

cHK 
s (30° - 0° - 1800) - so súhybom lopatky 

F (180° - 0° - nemerané) - so súhybom lopatky 

R (F 90) (80° - oo -90°) - (pasívne ER 90° s makkou bariérou) 

PHK 
S(30°- 0° - 160°) so súhybom lopatky 

F(130°- 0°- nemerané)- so súhybom lopatky, pre bolesť obmedzená 

R (F 90) (70°- 0°- 60°) - obmedzená pre bolesť 

2) Na HK ďalej fyziologické rozsahy pohybu 

3) Bedrové kÍby: 

S (0°- 10° - 120°) - bilat. (pasívne rovnaký rozsah, miikká bariéra) 

F (20° - 0° - 1 0°)- bilat. (pasívne tvrdá bariéra v abdukcii) 

R (S90"bedro, koleno) (40° - 0° - 15°) sin (v IR tuhá bariéra), Rcs90°bedro, koleno) (15° -O- 35°) dx (tuhá 

bariéra v IR) 

4) Kolenné kÍby - S (100° - 0°- 0°) 

5) Členkové kÍby - fyz. rozsah pohybu, nieje stranový rozdiel 

b) Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice pomocou skúšok hodnotiacich pohyblivosť chrbtice 

Schoberova vzdialenost' (L5- 10 cm kraniálne, predÍženie min. 4 cm) 5 cm 

Stiborova vzdialenost' (L5 - C7, predÍženie min. o 7 - 10 cm) 8 cm 

Thomayerova vzdialenosť ( dakytlion - podložka) + 20cm 

Forestierova fleche Cp 6 cm, Lp 4cm 

Ottova vzdialenosť (od C7 30 cm kaudálne ): inklinačná + 3 cm 

reklinačná - 3cm 

Čepojova vzdialenosť (C7 - 8 cm kraniálne, predÍženie min. o 3 cm) 1,5 cm 

Lateroflexia sin. o 12cm 

dx. o 9cm 
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t:J Vyšetrenie hypermobi/ity podfa Jandu (1996) 

• skúška rotácie hlavy: neg . 

• skúška šály: neg . 

• skúška zapažených paží: neg . 

• skúška založených paží: neg . 

• skúška extendovaných lakťov - neg . 

• skúška spojených rúk - neg . 

• skúška spojených prstov - neg . 

• skúška predklonu - neg . 

• skúška úklonu - neg . 

• skúška posadenia na paty - neg . 

Záver: Pri vyšetrení kÍbnej pohyblivosti som zistila obmedzenie v dx. ramennom kÍbe, kde 

obmedzenie je dané bolesťou. Na DKK v bedrových kÍboch bola silne obmedzená IR, rovnako 

ako celkový rozsah rotácie je vel'mi malý. Príčinou sú pravdepodobne artrotické zmeny a svalové 

disbalancie. Ostatné rozsahy bolí v norme. Pri vyšetrení rozvíjania chrbtice som zistila 

obmedzenost' krčnej chrbtice do predklonu ( Čepojevova skúška). Výsledok Thomayerovej 

skúšky je daný prevažne skrátenými ischiokrurálnymi. 

3.2.2.6 Vyšetrenie najčastejšie skrátených svalových skupín podl'a Jandu (1996) 

p L 

o M. triceps surae 1 1 

o M. soleus 1 1 

o Flexory kolenného kÍbu - ischiokrurálne sv. 2 2 

o M. tensor fasciae latae 1 1 

o M. rectus femoris 1+ 1+ 

o M. iliopsoas 1+ 1+ 

o Adduktory bedrového kÍbu 1 1 

o M. piriformis 1+ 1+ 

o M. quadratus lumborum (testované na boku) 1 1+ 

o Paravetebrálne chrbtové svaly 1 1 
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o M. pectoralis major - časť stemálná dolná 

o M. pectoralis major - časť stemálna stredná a homá 

1 

1 

o M. petcoralis major - časť klavikulárna, m. pectoralis minor 1 

o M. trapezius - homá časť 

o M. levator scapulae 

o M. stemocleidomatostoideus 

o Mm. scaleni 

o Suboccipitálne svaly 

Hodnotenie: 

O -nejde o skrátenie 

O+ - nejde o skrátenie, zvýšené napatie v svale 

I -malé skrátenie 

I+ - vačšie skrátenie, je možné dopružit' 

2 - vel'ké skrátenie 

2 

1+ 

1+ 

2 

2 

1 

1 

1 

1+ 

1+ 

2 

2 

2 

Záver: Najvačšie nálezy skrátených svalových skupín sú v oblasti krčnej chrbtice aP pletenca 

ramenného. Skrátenie m. trapezius, m. levator scapulae, m. stemocleidomastoideus vedú k zlému 

stereotypu držania hlavy (vyhladená C lordóza, predsun hlavy). Protrakcia ramenných kÍbov je 

spósobená skrátením mm. pectorales, skrátenie m. trapezius asymetrii v výške ramien. Skrátenia 

v oblasti DKK sú dosť výrazné. Sposobujú zmenu stereotypu chodze a pravdepodobne vedú 

k artrotickým zmenám a bolestivosti DKK. 

3.2.2.7 Vyšetrenie svalovej sily vybraných svalových skupín - svalový test podl'a Jandu 

(1996) 

Tab. č. 8 Vyšetrenie svalovej sily vybraných svalových skupín -svalový test pod/a Jandu 

Svalová skupina p L 

Flexia trupu 2 2 -
Flexia trupu s rotáciou 2 2 

Flexia krku - oblukovitá 4 4 

predsun hlavy 4 4 
'----
Elevácia panvy 4- 4--
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f Abdukcia lopatky 4 4 

r \bdukcia a rotácia lopatky 4 4 

IEíevácia lopatky 5 5 

roepresia lopatky 4+ 4+ 

·"Rameno - abdukcia (m. deltoideus) 3pre bolesť 5 

IR.ameno - ER (infraspinatus, teres min.) 3pre bolesť 4+ 

1Rameno- IR (subscapularis, teres mj.) 3pre bolesť 5 

Rameno- flexia (m. delt., m. coracobrachialis) 4 5 

Rameno- abdukcia (m. delt., m. supraspinatus) 3pre bolesť 4+ 

Rameno- horizontálna abdukcia (m. delt.) 3pre bolesť 4 

5- sval je schopný prekonať pri plnom rozsahu pohybu značný vonkajší odpor. Odpovedá 100% 

normálu. Viacmenej to znamená, že takýto sval je celkom normálny vo všetkých funkciách, napr. 

v unavitel'nosti. - normálny 

4- odpovedá približne 75% sily normálneho svalu. To znamená, že testovaný sval zvládne 

pohyb l'ahko v celom rozsahu a dokáže prekonať stredne vevklý vonkajší odpor.- dobrý 

3- vyjadruje asi 50% sily normálneho svalu. Túto hodnotu má sval vtedy, keď dokáže vykonať 

pohyb v celom rozsahu s prekonaním zemskej tiaže, takže proti váhe testovanej časti tela. Pri 

zisťovaní tohoto stupňa nekladieme vonkajší odpor.- slabý 

2 - určuje asi 25% sily normálneho svalu. Sval s touto silou je sice schopný vakonať pohyb 

v celom rozsahu, ale nedokáže prekonať ani tak malý odpor, akým je váha testovanej časti tela. 

Preto musí byť poloha chorého upravená tak, aby sa pri pohybe maximálne vylúčila zemská tiaž. 

- vel'mi slabý 

1- vyjadruje zachovanie približne 10% svalovej sily. Sval sa sice pri pokuse o pohyb zmrští, ale 

jeho sila nestačí k pohybu testovanej časti. - zášklb 

O- pri pokuse o pohyb sval nejaví najmenšiu známku sťahu. - nula 

Svalový test tváre - pacientka má asymetrickú tvár, brada jej inklinuje k pravému ramenu, 

rovnako ako i nos, orientačne neboli preukázane žiadne asymetrie funkčnosti svalov. 
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lti ver: Výrazne oslabené brušné svaly - priame i šikmé. Na svaloch PHK je sila ohraničená 

1
lest'ou v ramennom kÍbe. Predpokladám, že bolest' je dosledkom svalových disbalancií. U 

ramých vyšetrovaných svalových skupín je svalová sila dobrá, skor je problém v jej 

omplexnom zapojení než v analytickom vyšetrení - už pri stoji sú v prevahe skrátený 

J.l'ltagonisti. 

J,2.2.8 Neurologické vyšetrenie 

a) vyšetrenie stoja - viz vyššie 

b) vyšetrenie chodze -viz vyššie 

c) vyšetrenie rovnováhy: 

• stoj na dvoch váhach: vačšie zaťaženie na PDK, dochádza ku kolísaniu váhy 

• yyšetrenie olovnicou: nepreukázalo výraznú deviáciu 

• Rombergov stoj 

Romberg I (za kontroly zraku): 

stoj spojný -hra šliach prstcov na oboch DKje nevýrazná , malé titubácie v m. quadriceps 

femoris, stoj o strednej a stoj o širokej báze - nieje hra flexorov prstov, vždy vydrží 

dlhšie než 1 Os bez problémov 

Romberg ll (bez kontroly zraku): 

stoj spojný- výrazná hra prstcov na oboch DK, viac dx., neistota v členkach, celé telo sa 

ukláňa sin., subj. pocit neistoty až pádu 

stoj o strednej a širokej báze - výraznej šia hra m. quadriceps femoris. 

Romberg III: 

stoj na jednej DK za kontroly zrakom: nestabilná na oboch DKK, neistota, viac na dx., 

st'ažuje si i na bolest' dx. DK 

bez kontroly zraku: na PDK sa nepostaví, na LDK titubácie trupu a HK 

• funkčný test nohy podl'a Véleho - flexory prstcov nereágujú v iniciálnej fáze pohybu, 

nezapojujú sa moc ani v krajnej polohe pred pádom, padá celá 

• Hautantova skúška - hlava vo vzpriamenom postavení - miema deviácia HKK dx., 

hlava v záklone - miema deviácia dx. (poukazuje na príznak pre postihnutie hlavových 

kÍbov) 

• De Klevnov test - nieje prítomný nystagmus 
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, Test na priestorovú závrať - nieje prítomný nystagmus 

J) vyšetrenie rejlexov 

:1achookosticové 

! Iomé končatiny: 
=---

o Bicipitový C5 - C6 

o Styloradiálny C6 

0 Radiopronačný C6 

0 Fenomén homého predlaktia C6 

o Flexory prstov C8 

o Tricipitový C7 

DoJné končatiny: 

o Patelámy L2 - L4 

o Šfachy Achillove L5 - S2 

o Medioplantámy L5 - S2 

Kožné brušné reflexy 

L 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

p 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

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

kóli obezite a aj nížšej svalovej sile, dojde skór k obrane telom proti štekleniu 

Pyramidové javy paretické (zánikové) 

Homé končatiny: 

o Mingazzini - miemy pokles v Mingazziniho polohe dx. v dósledku zníženej svalovej sily 

o Hanzalov príznak, Rusecký, Dufour, Barré -neboli vyšetrené 

o Fenomén retardácie- oneskoruje sa PHK v dósledku svalových dysbalancií 

.Q.olné končatiny: 

o Mingazzini, Barré - pokles PDK (v dósledku bolestivosti PDK) 

o Fenomén retardácie - oneskoruje sa PDK (v dósledku bolestivosti PDK) 
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Pyramídové javy spastické (iritačné) 

Horné končatiny: Juster, Hoffmannov príznak, Tdimner, palcobradový - neg. 

Dolné končatiny: Príznak Babinskiho, Chaddock, Oppenheim, Vítkov sumačný fenomén, 

Rossolimov príznak, Žukovskij - Komilov - neg. 

e) vyšetrenie hlavových nervov 

o n. olfactorius - nie sú poruchy čuchu 

o n. opticus - nie sú stranové asymetrie 

o n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens - nieje prítomný strabismus, objavuje sa 

horizontálne nystagmus I. stupňa pri pohl'ade bilat. v krajnej polohe, zomicový reflex na 

priamu i nepriamu fotoreakciu fyziologický ; zomicový reflex na konvergenciu - miosa, 

bulby ku koreňu nosa 

o n. trigeminus - komeálny reflex výbavný, masseterový reflex výbavný 

o n. facialis - svalstvo tváre symetrické, nazopalpebrálny reflex výbavný, labiálny reflex 

neg., Bellov príznak neg., Chvostkov príznak- neg. 

o n. vestibulocochlearis - nie sú poruchy sluchu, nie sú tonické deviácie spósobené 

vestibulámym aparátom, nieje prítomný nystagmus, nie sú vážné problémy chódze ani 

rovnováhy (ak sú, tak spósobené bolesťou , neistotou a tendenciou chrániť DK), občas 

závraty- "motá sa hlava", hlavne pri zmene polohy z l'ahu do sedu 

o n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius - podnebné oblúky symetrické, me sú 

problémy s prehÍtaním, nieje oslabená elevácia ramena 

o n. hypoglossus - plazenie jazyka bez stranových deviácií 

J) vyšetrenie citlivosti 

Povrchová citlivosť 

o taktilná, algická, termická, grafestezia - pri vyšetrení sa neobjavujú stranové rozdiely, 

vníma rovnako, je schopná rozoznať číslice na DKK i HKK 

o diskriminačná- v oblasti jednej Headovej zóny rozlíšenie 2 bodov vzdialených 3,5 cm, 

v dvoch Haedových zónach rozlíšenie dvoch bodov na vzdialenosť 1 cm (skúšané na 

DKK) 
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J{ihoká citlivosť 

0 vnímanie tlaku - rovnaké 

0 pohybocit- na oboch DKK spomalené vnímanie pohybu, rovnako tak na PHK 

0 polohocit - rozdiel v nastavení do 5° bilat. 

ra/estezia - ladička nebo Ia dostupná 

1ereognozia- bez problémov rozoznáva tvar predmetov 

Vyšetrenie taxe - metrika 

0 pata na protil'ahlé koleno - dole po tíbii - pohyb vie vykonať, nepresnosť je nezvyklosťou 

pohybu 

0 prst- špička nosa - zvládne bez problémov, neprestrelí, dotiahne pohyb 

Oiadochokinéza - striedanie rýchlych pronačných a supinačných pohybov HKK - dx. dochádza k 

~pomaleniu pohybu 

g) vyšetrenie paréz (n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. femoralis, n. peroneus communis, 

n. tibialis) - všetky skúšky neg. 

Záver: Pyramidové javy spastické i paretické sú neg .. Povrchové čitie móžem hodnotiť za 

normestéziu. Pacientka rozozná druhy a intenzitu podnetov. Taxia a diadochokinéza sú v norme. 

Skúška paréz neg .. Z vyšetrenia je zrejmé, že pacientka má problémy z rovnováhou. Za 

najvýraznejšiu považujem inaktivitu DKK a výrazné zníženie šlachovookosticových reflexov 

DDK i HKK. Pozit. bola Hautantova skúška, ktorá poukazuje na léziu hlavových kÍbov. 

3.2.2.9 Vyšetrenie reflexných zmien 

vyšetrenie v oblasti chrbta 

a) vyšetrenie hyperalgických zón 

• dermografická skúška - výraznejšia hyperémia v medzilopatkovej oblasti a pod lopatkami, 

viac dx. 

• skin - drag - zvýšený odpor v Cch, hornej THch, od Th - L po SIS 

• posunlivosť kože -
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o v oblasti celého chrbta (okrem strednej hrudnej chrbtice) je koža horšie posunlivá 

kraniokaudálne i mediolaterálne 

o v hrudnej chrbtici je kožu možné natiahnuť, v tejto oblasti je zvýšená potivost', 

výraznejšia hyperémia, nachádzajú sa tu výraznejšie triggerpointy v okolí lopatky( 

viz tabul'ka). Bolestivost' bodov je subjektívne i objektívne výraznejšia na pravej 

strane. 

b) vyšetrenie podkožia 

• Kyblerova riasa - nie je možné nabrat' v dolnej Lp, až po hrudnú chrbticu sa riasa láme. 

V hrudnej chrbtici sa riasa naberá dobre, ale dochádza tu k zvýšenej potivosti kože a 

bolestivosti. Potivost' je malinko zvýšená i v oblasti driekovej chrbtice, rovnako ako aj 

miema bolestivost' až štípanie. V oblasti Cch opať nie je možné nabrat' riasu. Po 

podráždení Kyblerovou riasou sa v oblasti hrudnej chrbtice vytvorilo približne 6 

červených ostrovčekov bilat., nepravidelne rozložených. 

• Metoda Leubeové - Dickové - nie je možné se prsty zanoriť v oblasti drieková chrbtice 

kvoli tuhosti podkožia, v oblasti hrudnej chrbtice sa nie je možné zanoriť kvoli 

prítomnosti trigger pointov, rovnako ako sa tu nachádzajú bolestivé body a podkožie je 

tuhé 

c) vyšetrenie fascií - dopružit' nie je možné krčnú fasciu dostávam sa hned' do bariéry, 

thorakolumbálnou fasciou je možné zapružiť obmedzene , lumbosakrálnu fasciu smerom 

kaudálnym nie je možné dopružit' bilat., už len natiahnutím fascie sa dostávam do bariéry 

d) vyšetrenie trigger- pointov (vyšetrenie základných spúšťových bodov) podl' a Lewita (2003) 

Tab. č. 9 Vyšetrenie trigger -pointov podfa Lewita (2003) 

Sval p L 

m. soleus +++ +++ 
I-

m. quadriceps femoris ++ + 

m. tensor fasciae latae + + 

adduktory stehna +++ +++ -m. iliacus +++ ++ --
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pirifomris +++ +++ 

1 ~occygeus 
s s 

~hiokrurálne svaly +++ +++ 

-- . ,.!rector spmae +++ ++ 

-- . . 
. 1 psoas mJ. et mm. ++ ++ 

; quadratus lumborum + ++ 

mrectus abdominis ++ ++ 

Oiaphragma ++ ++ 

m. pectoralis +++ ++ 

:tredná časť m. trapezius ++ ++ 

m. subscapularis +++ ++ 

"m. infra- a supraspinatus +++ ++ 

-;;~, supinator, m. biceps a extenzory prstov ++ ++ 

řn. triceps brachii - dlhá hlava N z 
llexory prstov N N 

homá časť m. trapezius +++ +++ 

m. scaleni +++ ++ 
r-
I krtáké extenzory krčné ++ ++ 

[lodnotenie: 

N - norma, + - zvýšené napatie, ++ - tender point, +++ trigger point, S - spazmus, Z - znížený 

tonus 

e) vyšetrenie periostových bodov 

kostrč palpačne nebolestivá, bolesti v oblasti P SIPS 

f) vyšetrenie jaziev 

- pacientka má na povrchu tela celkovo 6 jaziev 

po revízii kolena dx. z r.l993 - pozdÍž mediálnej hrany pately, ccal Ocm dlhá, palpačne 

bolestivá, aktívna , v jej blízkosti mediokaudálne na hranici 

pately s opuchom cca 12 cm2 ovalného tvaru 
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operácii TEP dx. z r. 2004 - cca15cm dlhá, palpačne bolestivá, kaudálne intenzívnejšie, 

tkanivo v jej okolí taktiež so zvýšenou palpačnou citlivosťou 

po gynekologickej operácii z r. 1968 ar. 1978- vertikálnajazva pod pupkom k podbrušku 2x na 

tom istom mieste, cca 15cm dlhá, kaudálnym priebehom zlepená 

s fasciami , ťahá so sebou podkožné tkanivo, bolest' vystrel'ujúca 

do celého podbrušia, s projekciou až do kostrče a pravého 

bedrového kÍbu, jazva je so zvýšenou potivosťou 

p<.l operácii varixov sin. z r. 1990- na troch miestach- cca Sem mediokaudálne pod inguinou 

palpačne bolestivá, v mieste triggerpointu krátkych adduktotov 

- lOcm nad vnútorným sin. maleolom- silne bolestivá bolesťou 

vystrel'ujúcou do okolia, pri silnom tlaku vyvoláva až 

vegetatívne zmeny, nevol'nosť, v jej tesnom okolí pigmentové 

zmeny 

- na vnútornom sin. maleole - bez palpačnej citlivosti, kl'udná 

Záver: v oblasti chrbta sa nachádzajú miesta s početnými reflexnými zmenami, zmenenou 

posunlivosťou kože a fascií, so zmenenou potivosťou, ktoré sú sposobené pravdepodobne 

nevyrovnaným zaťažovaním a preťažovaním skupín svalov, ktoré na seba reťazovo posobia a 

dochádza k celkovej pohybovej a záťažovej dysbalancii. Napatie svalov a dysbalancie vytvárajú 

množstvo bolestivých bodov až triggerpointov. Najvýraznejšie sú zmeny a projekcia bolesti 

v jazvách, ktoré sú pravdepodobne reťazovo prepojené a možu byť príčinou problémov, 

s ktorými prišla pacientka na terapiu. 

3.2.2.10 Testovanie úchopu 

Kl'udová poloha ruky: mierna flexia v IPl, IP2, prsty v abdukcii, tendencia k miernej extenzii 

zápastia -bilat., celkom prirodzená 

Pohotovostná poloha ruky: zápastie v miernej dorzálnej flexii bilat., s radiálnou dukciou, prsty 

v semiflexii - zvačšujúcej sa k malíčku, palec v strednej opozícii (mierna abdukcia a opozícia ) 

Platí bilat. 

Pracovná poloha ruky: vlastný úchop možný 
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Lchopyruky 

~jemný úchop: (kolík, štipka, latreálny úchop, kl'účový, cigaretový) - zvládne 100% bilat. 

~J silový úchop (gul'ový, válcový, hákový) - zvládne 100% bilat., svalová sila symetrická 

Záver: Funkcia ruky nieje obmedzená. Svalová sila je dobrá, stranovo symetrická. 

3.2.2.11 Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice 

1\rčná chrbtica 

\ktívna pohyblivost': 

anteflexia - na 3 prsty od sterna 

retroflexia- zalomenie v C-Th prechode (vretbra prominens C7) 

úklon - bilat. vykonávaný s rotačnou komponentou, asymetrický - obmedzený 

rozsah pohybu sin. 

rotácia - vykonávaná s úklonom, obmedzená bilat. (sin. 60°, dx. 500) 

Pasívna pohyblivost': 

úklon sin. pri pasívnom rozsahu nebolestivý, nejde akurát dopružit', tvrdá. bariéra 

rotáciuje možné urobiť sin. do 80°, dx. do 70°, bariéra je pružná 

proti izometrickému odporu - nebolestivé 

Vyšetrenie pohyblivosti do segmentu: 

AO kÍb - blokáda do anteflexie a rotácie, zákyv i laterokyv pružia 

rotácia: blok C 1-C4 sin., úklon - blok C3-C4 sin. 

C- Th prechod - tuhá zarážka do lateroflexie sin. i dx. 

Pletenec ramenný a horná končatina - kÍbna vol'a 

AC kÍb pruží, SC kÍb sin. volný, dx. blokáda kraniálne, kaudálne, laterálne, 

mediálne - výrazne bolestivý 

glenohumerálny kÍb - dx. nepruží kaudálne 

na HK sa blokády neobjavujú 

Hrudná chrbtica 

Yšetrenie pohyblivosti do segmentu 

anteflexia - nerozvíja sa v hornej hrudnej chrbtici do Th3 a dolnej hrudnej od Th 

10 
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extenzia- nerozvíja sa od Th 7 kaudálne 

úklon a rotácia -jednotlivé úseky sa rozvíjajú minimálne, ale pohyb je prítomný 

Rebrá - palpačne bolestivé anguli costae, viac dx., dolné rebrá sa rozvíjajú 

orieková chrbtica 

ktívna pohyblivosť 

predklon - dochádza k minimálnemu odvijaniu stavcov 

záklon -plynulé odvíjenie stavcov 

úklon - sin. - chýba synkinéza panvy, nerozvíjajú sa stavce, dx .. dochádza 

k rozvíjaniu 

Vyšetrenie pohyblivosti do segmentu 

flexia- stavce sa odďal'ujú 

extenzia - minimálny pohyb stavcov 

lateroflexia - na obe strany minimálny pohyb stavcov 

pruženie vidličkou - bolestivý ThlO (vysoký tonus PV svalov) 

Sakroiliakálne skÍbenie a dolné končatiny 

SI bilat - chýba pohyb ilea voči sakru, blok 

blokáda hlavičky fibuly bilat. oboma smermi, patella sin. vol'ná, dx. obmedzený 

pohyb všetkými smermi, mediálne nepruží- tvrdá zarážka 

nejde vzájomne posunúť hlavičky metatarzov 2.a 3. prstu bilat., bolestivé 

láver: V krčnej chrbtici a dx. ramennom kÍbe dochádza pravdepodobne vplyvom svalových 

dysbalancií k obmedzeniu rozsahu pohybu a k blokádam, hlavne rotácia dx. a úklon sin .. 

Preťažený je tiež C -Th prechod, kde je blok do lateroflexie. V AO kÍbe je obmedzená anteflexia, 

pravdepodobne kvoli vysokému tonu suboccipitálnych svalov. V hrudnej chrbtici sú bolestivé 

anguli costae, v ich blízkosti sa tiež objavujú bolestivé body. Dx. ramenný kÍb je obmedzený do 

\bd a IRIER, zároveň má blok v kaudálnom pružení, čo by mohlo byť sposobené len svalovými 

disbalanciami,a lebo capsular sy. V driekovej chrbtici dochádza k minimálnemu pohybu stavcov 

(hlavne v úklone ). SI kÍby sú bilat. tuhšie s blokádou. Na DKK dochádza k obmedzeniu joint 

Play v drobných kÍboch nohy (vplyv má pravdepodobne plochonožie). Bilaterálne sú blokády 

fibuly. Sin. s projekciou bolesti do kostrče a aj pravého bedrového kÍbu, čo by mohlo vzájomne 

súvisieť. Pod dx. patellou smerom medio- kaudálne je opuch, a po mediálnej strane jazva po 
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p.:vízii kolena a do toho zablokovaná patella, plochonožie, bolestivost' medzi 2. a 3. 

metatarzálnym spojením hlavičiek, bolestivost' dx. bedrového kÍbu ajazva po operácii TEP, čo je 

,efa faktorov pósobiacich na celú oblast' DKK a trupu. 

3.2.2.12 Ďalšie vyšetrenie 

Lasséque - bilat negatívny 

Obrátený Lasséque- negatívny, dochádza k ťahu na prednej strane stehna 

Pseudolasséque - bilat. 90° so synkinézou panvy 

Patrickov príznak - dx. pozit. ++, ťah mm. adduktores 

3.2.2 Záver vyšetrenia 

Podl'a všetkých vyšetrení je najzávažnejší nález (k momentálnemu stavu pacientky) v oblasti 

bedrovej chrbtice, dolných končatín, a vel'kú úlohu tu zohrávajú aktívne jazvy. Pacientka má 

početné svalové dysbalancie, ktoré spÍňajú klinický obraz podl'a Jandu ako homý a dolný 

skrížený syndróm. Pre oslabenie jedného svalu sa preťažuje svalový antagonista, čo preťažuje 

skelet a spósobuje zmeny najprv funkčné, ktoré pri neskorom odstránení spósobujú už i zmeny 

štrukturálne. V dósledku preťaženia svalov - mm. scaleni, m. SCM dochádza k predsunutiu 

hlavy, v dósledku reklinácie v AO kÍbe, preťaženie suboccipitálnych krátkych extensorov šije. Pri 

preťažení mm. tensori fasciae latae, mm. extensores trupu, ischiokrurálne svaly ja narušený 

mechanizmus odvíjania trupu pri sadaní si z l'ahu a narovnávaní sa z predklonu, čoho výsledkom 

je zvačšenie sklonu panvy a drieková hyperlordóza. Pri preťažených flexoroch bedrových kÍbov, 

dochádza k lumbosakrálnej hyperlordóze. Nedostatočná aktivita brušných svalov, skrátenie 

paravertebraálnych svalov i quadrátu lumborum sú označované ako nefunkčný hlboký 

stabilizačný systém, ktorý za normálneho funkčného stavu stabilizuje lumbosakrálnu oblast' a 

tým i celý trup. Zmeny v pomere svalov potom móžu znamenat' chybné proprioceptívne 

infonnácie o polohe v jednotlivých kÍboch celého tela. Preťaženie spósobuje i bolestivé, až 

triggerpointové body v jednotlivých svalových zvazkoch. Z toho sa odvíjajú i reflexné zmeny. Pri 

vyšetrovaní nájdené v oblasti homého trapézu. Pohybový aparát je výrazne ovplyvňovaný 

P<loperačnými jazvami. leh projekcia a reflexný účinok je výrazný, preto je nutné ovplyvniť ich 
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kdvitu. K preťažovaniu nosných kÍbov a pohybového systému dochádza u pacientky s i vďaka 

bezite, ktorú je vhodné redukovať a tým systém odl'ahčiť. Zvýšený napatím v bránici a 

, orofaciálnej oblasti je narušená dychová vlna. Dýchanie je plytké a prevažuje v dolnej hrudnej 

ohlasti. Plochonožie znamená poruchu statickej funkcie. V dosledku poklesu klenby može 

dochádzať k zmene pomerov v členkových kÍboch až po chrbticu, k zmene propriocepcie 

1 chodidiel, čím sa može meniť symetria P a .E časti tela, čo zase sposobuje preťažovanie svalov a 

, .:die k svalovým dysbalanciám. 

el'mi výrazná je u pacientky inaktivita DKK ako i zníženie neurologických reflexov, čo by 

mohlo byt' dosledkom narušenia rovnováhy v sympatiko - parasympatikového systému. 

pacientke som odporúčala v tomto prípade nájsť rovnováhu medzi aktivitou a odpočinkom ako 

yzickú, tak aj psychickú. Naučiť sa aktívnej relaxácii. Prínosným by bol pre pacientku i 

.iackobsonov tréning sebauvedomovania, pomocou ktorého by bol o možné pracovať so 'spavými' 

DKK. 

3.3 Krátkodobý a dlhodobý plán 

3.3.1 Ciel' terapie 

Pacientka prichádza s početnými problémami, ktoré sa týkajú roznych častí tela, preto bude 

terapia náročná z hl'adiska postupného odstraňovania príčin bolestí s dorazom na možné 

zreťazenie a vzájomné ovplyvňovanie. Preto si za ciel' kladiem vniknutie do systému problémov 

a pokúsiť sa čo najšetmejšie a najvhodnejšie ho nabúrať, aby bolo možné príčiny efektne 

uvplyvniť, prípadne odstrániť. Nakol'ko problémy pacientku sprevádzajú už niekol'ko rokov, 

hude rovnako doležité nabúrať stereotypy, ktoré mohli viesť k vzniku problémov a ktoré by i po 

udstránení problémov mohli viesť k ich opatovnému navráteniu. 

V prvej fáze terapie je pre pacientku nutné odstránit' bolestivosť ramenného kÍbu, bolestivosť 

bedrového kÍbu, kolena a obnoveniu pohyblivosti v týchto segmentoch. Rada by som dosiahla 

•Jvol'nenie kože, podkožia a fascií, optimalizáciu svalových pomerov v oblasti šije, ramenného 

Pietenca, driekovej oblasti a bedrového kÍbu - uvol'nit' hypertonické svalové skupiny podl'a 

doJného a homého skríženého syndromu(tzn. ischiokrurálne svaly, flexory bedrového kÍbu, 
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,Jriekové vzpriamovače trupu, m. tensor fasciae latae, m. quadratus lumborum, homú časť m. 

trapézius, m. levator scapulae, pectoralne svaly, hlboké extenzory šije) a posilnit' oslabené 

,,valové skupiny podl'a dolného a homého skríženého systému (mm. glutei maximi, medii, priame 

vrušné svaly, (m. trapezius dolnú a strednú časť, mm. rhomboidei, hlboké flexory krku), čím 

pravdepodobne dojde k obnove kÍbnej vole v jednotlivých stavcoch a k odstráneniu reflexných 

zmien. Po uvolnení miik:kých štruktúr by som pokračovala v zmene hybných stereotypov. 

Postupne by som uvol'ňovala driekovú, hrudnú a krčnú chrbticu, najprv relaxáciou( a 

natiahnutím) svalov, neskor by som začala s posilovaním svalového korzetu trupu. Pracovala by 

~om najprv s dychom - s nácvikom dychovej , s uvedomelým dýchaním, s lokalizovaným 

dýchaním, čím by som dosiahla aktiváciu brušných svalov. Je potrebné sa zamerať na posilnenie 

hlbokého stabilizačného systému ako opory trupu (aby túto funkciu nemuseli zastávat' povrchové 

štruktúry), odstrániť funkčné poruchy a spúšťové body v dysfunkčných svaloch, celkovo zlepšit' 

pohyblivost' problematických segmentov chrbtice a docieliť správnej postupnosti aktivácie 

svalov v pohybových stereotypoch. Venovala by som sa i celkovej korekcii stoja, ktorý by 

zahtňal i používanie vhodnej podpatenky. 

3.3.2 Návrh terapie - krátkodobý plán 

Vzhl'adom k možnosti začat' na pacientke pracovat' s roznych vstupov, by som najprv zvolila 

postupnost' od chodidiel smerom kraniálne. Na dolných končatinách je treba relaxovat' a uvol'niť 

hypertonické svaly a úpravu hypotonu :CDK .. Zvolila by som postup cez aktiváciu chodidiel , čím 

by neskor mohlo doj st' k zmene napatia na celých DKK. Začala by som predovšetkým makkými 

technikami na oblast' chodidiel a postupovala smerom kraniálne. Nakol'k:o má pacientka DKK a 

chodidlá málo aktívne, je tu výrazne nízka reflexivita na šlachovookosticové dráždenie, pravá 

PDK je v hypertone, naproti nej :CD K v hypotone, výrazné sú bolesti pravého kolena na ktorom 

je opuch, d'alej bolesti pravého bedrového kÍbu, u oboch kÍboch nie je preukázaná žiadna 

štrukturálna príčina, bolestivá kostrč, ktorá može mať príčinu súvisiacu s PDK. Na oboch DKK 

sú výrazne aktívne jazvy po revízii kolena, TEP pravého bedrového kÍbu, v podbrušiu dlhá 

bolestivá jazva, na :CDK drobné bolestivé jazvy po operácii varixov. Najprv by som začala len 

dotykom, hladením a použitím miik:kých techník na oblast' chodidiel a DKK, ich facilitáciu za 
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rornoci Čápové, exteroceptívnu stimuláciu za pomoci kefky, či pichl'avých gumených ježkov, 

J]c:bo podložiek. 

postupne by som sa snažila ovplyvniť aktivitu jaziev, použitím makkých techník, ako hladenie a 

11 mobilizáciu do písmen S, C, tlakovú masáž. Následne by som sa snažila o zníženie hypertonu 

Jednotlivých svalových skupín za pomoci postizometrickej relaxácie. Ďalej sa snažila odstranit' 

bolestivé body a spúšťové body pomocou posobenia cieleného tlaku priamo v bolestivých 

miestach. Využila by som segmentálnu mobilizáciu ( metatarzálnych častí chodidla- hlavne 

medzi 2.-3. bilat., jednotlivých falangov, ošetrenie Achillovej šl'achy pomocou makkých techník, 

mobilizáciu talokrurálneho spojenia, fibuly do oboch smerov, pately, ktorá je na PDK 

1,1blokovaná najma mediálne ). Doležité je ošetrenie sakroiliakálneho skÍbenia, mobilizáciou 

!kra podl'a Lewita. Vel'mi doležité je posilnenie panvového dna a hlbokého stabilizačného 

systému. Rovnako by som posílila oslabené svaly DKK( dolného skríženého systému podl' a 

Jandu ; m. gluteus maximus a medius, priamych brušných svalov) a správnej následnosti 

zapojenia svalových skupín, ktoré pacientka využíva hlavne pri každodennom cvičení zostavy a 

preto je vel'mi doležité ich správne zapojenie, aby sa predišlo návyku na nesprávny pohybový 

stereotyp. 

Vzhl'adom k bolestivosti a pohybového obmedzenia nosných kÍbov a zároveň s prihliadnutím 

k obezite pacientky budem pre posilnenie volit' izometrické kontrakcie. Na PDK by som využila i 

trakciu v ose femuru s postizometrickou relaxáciou v miemej abdukcii DK. 

\Ja oblast' chrbta využijem izometrickú trakciu s pomocou výdychu a nádychu na oblast' 

driekovej chrbtice podl'a Lewita, uvol'nenie makkých tkanív pozdÍž celého chrbta, reflexnú 

masáž, odstránenie TrP, posilnenie fixátorov lopatiek za pomoci L TV i využitím svalového testu 

podl'a Jandu. Ovplyvniť hypertonické svaly(m. levator scapulae, m. trapézius homé vlákna, m. 

~CM, m. scaleni) pomocou postizometrickej relaxácie. 

\a oblast' ramenného kÍbu by som použila makké techniky, PIR ( abduktory, flexory, IR, ER), 

!rakciu v ose humeru s abdukciou v ramennom kÍbe. Na skapulohumerálne skÍbenie možem 

~Yllžiť mobilizáciu lopatky podl'a Lewita. 
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\Ja oblast' šije móžem využit' reflexnú masáž. Na uvol'nenie hlavových kÍbov, claviculo

•temalneho skÍbenia, costo- stemalneho skÍbenia, akromio- clavicularneho skÍbenia využijem 

rnobilizačné techniky podl'a Lewita. Na oblast' hrudníka by som využila 'míčkovanie' na 

uvol'nenie makkého tkaniva. U pacientky je treba pracovat' i s dychom a celkovou relaxáciou. 

Venovala by som sa aj korekcii stoja s pridaním vhodnej podpiitenky, vstávania z l'ahu, chódzi, 

nácviku stability na úseči, i na tvrdej a makkej podložke nácvikom malej nohy, používaním 

chodidiel a ich správnemu odvíjaniu pri chódzi, poučením školy chrbta. Nácviku rovnomemého 

zaťaženia DKK na dvoch váhach. 

3.3.2.1 Súhrn krátkodobého plánu a návrhu terapie 

Cieť: 

• odstrániť bolestivost' a zlepšit' kÍbny rozsah P ramenného kl'bu do F I A bdi ER/ IR 

• odstrániť bolestivost' kostrče a umožnit' tým kl'udný spánok, nakol'ko sa pacientka budila na 

túto bolest' a rovnako bezbolestnú chódzu, pri ktorej sa bolesti kostrče tiež objavovali 

• odstrániť bolestivost' pravého bedrového kÍbu 

• odstrániť bolestivost' kolenného kl'bu, ktorý je opuchnutý a vel'mi citlivý na dotyk 

• odstrániť bolestivost' v lumbálnej oblasti chrbtice 

• aktivácia a posilnenie svalstva trupu, hlbokých stabilizátorov 

• uvol'nenie makkých tkanív krčnej, hrudnej, driekovej i krížovej chrbtice, rovnako ako 

uvol'nenie oblasti frontálnej časti hrudníka 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ovplyvniť aktivitu jaziev 

nácvik relaxácie 

nácvik správneho stereotypu dýchania ( dychovej vlny) 

nácvik rovnováhy I zlepšenie celkovej stability pacientky 

zlepšenie stereotypu chódze- nácvik zaťaženia PDK I nácvik súhybov HKK-DKK 

inštrukcia pacientky o režimových opatreniach a autoterapii 

48 



Návrh terapie: -
• TMT v oblasti ramenných pletencov ( najma P ), šije,prednej strany hrudníka, stemokostálna 

oblasť, na oblasť chrbta, hlavne driekovej oblasti, chodidiel, lýtok 

• MOB - AO skÍbenia, lopatky dx. a ramenného kÍbu dx., bilat. 2.- 5. rebra, akromio

klavikuláme skÍbenie bilat., stemo- klavikuláme skÍbenie, SI skÍbenie bilat., bilat. fibulu 

obojsmeme, patelu všetkými smermi, viac dx., členkový kÍb bilat., tarzálnych a 

metatarzálnych kostičiek, falangeálnych kÍbov na oboch nohách 

• PIR na oblasť hypertonických svalov podl' a homého a dolného skríženého syndrómu 

• PIR s pretiahnutím skrátených svalovysh skupín 

• trakcie pravého ramenného kÍbu, pravého bedrového kÍbu i s využitím PIR 

• ošetrenie jaziev a ovplyvnenie ich aktivity pomocou mobilizácie, tlakovej masáže, 

exteroceptívnej inhybície 

• nácvik rovnomemého zaťaženia oboch DK 

• nácvik správneho pohybového stereotypu podÍa Jandu 

• cvičenie na neurofyziologickom podklade - senzomotorická stimulácia na nestabilnej ploche, 

úseči, nácvik stability stoja na roznych povrchoch, nácvik malej nohy 

• exteroceptívna stimulácia chodidiel 

• aktivácia hlbokého stabilizačného systému 

• posilnenie svalovej sily oslabených svalových skupín podl'a svalového testu Jandy, 

s pomocou overbalu 

nácvik chodze a zaťažovania PDK pri chodzi, správne odvíjanie chodidla, nácvik súhybov HKK

DKK 

• škola chrbta 

3.3.3 Dlhodobý plán 

• dlhodobý plán by bol pokračovaním vyššie uvedených ciel'ov terapie 

• pokračovanie s dychom ( dychová vlna) 

• posílením svalového korzetu trupu 

• venovaním sa hlbokému stabilizačnému systému 
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1 starostlivost o jazvy 

1 zameranie sa na školu chrbta ( už v prvej fáze terapie) 

1 vzhl'adom k nerovnomemému tonu hyper.lhypo. som pacientke doporučila relaxačné 

techniky ( Jackobsonovu metódu, Schultzov autogénny tréning) a ďalej cvičenie, kde sa 

pracuje s dychom (jóga) 

• vzhl'adom k tomu, že si každý deň cvičí zostavu cvikov v trvaní cca 40min., je nutné, aby 

cviky vykonávala správne a nefixovala si nesprávne pohybové stereotypy abdukcie DKK, 

preťažovanie LS prechodu 

• je nutné, aby pacientka znížila svoju telesnú hmotnosť, inak bude na pohybový aparát stále 

kladený príliš vysoký nárok a nedojde k odstráneniu problémov 

3.3.4 Fyzikálna terapia 

1. dosiahnutie analgetického účinku - IVP na LS, 4pólové 10 - 15 min., step 1 min.,intenzita 

nadprahovo senzitívna; po skončení elektroliečby na LS, načasovať UZ na oba kolenné 

kÍby s intenzitou 1 ,2W /cm2 po dobu trvania 5min., celkovo 8x 

2. C02 kúpel' so zábalom, 3x/týždeň 

3. vírivka na DKK, 3x/týždeň 

4. L TV v bazéne, skupinové cvičenie pre pacientov s TEP 

5. volné plávanie v bazéne 

6. reflexná terapia chodidla, lx na vyskúšanie 

3.4 Priebeh rehabilitácie 

3.4.1 Návšteva 1. (19.1.2006) 

fu!hl: pacientka má bolesti, ktoré sú pre ňu obmedzujúce, je kladne motivovaná k terapii a vel'mi 

snaživá Obj: pacientka prichádza do ambulancie krívajúc so strnulým držaním tela, obmedzenou 

Pohyblivosťou v bedrových kÍboch a členkových kÍboch, PDK má anatomicky dlhšiu o 3cm, 

bolestivú kostrč, V AS driekovej chrbtice, bolestivé rameno, aktívne jazvy 
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Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky: 
.;.---

kineziologický rozbor,ovplyvnenie celkového napa.tia,inštruktáž školy chrbta 

_llrapia: 

MT chodidiel, MOB tarzálnych a metatarzálnych kostičiek, MT na oblast' driekovej chrbtice a 

šije, príprava a nácvik senzomotoriky na nestabilnej ploche, nácvik správneho stereotypu 

vstávania z l'ahu na ložku 

Výsledok: 

pacientka sa cítí prfjemne, cítí úl'avu v oblasti šije a drieku, sed z l'ahu zvláda bez vačších obtiaži, 

príprava a nácvik na nestabilnej ploche(úseči) jej robí najvačšie problémy. 

Autoterapia: 

PIR na trapézy (podl' a Lewita) bilat. 

3.4.2 Návšteva 2. (20.1.2006) 

Subj : pacientka sa cíti dobre, spolupracuje, je vel'mi snaživá a kladne motivovaná k terapii, po 

včerajšej terapii cítila, že sa s ňou začalo 'niečo 'diať, v súčasnosti ju najviac trápí bolesť kostrče, 

'rozhádzanost''po použití predpísanej podpatenky ortopédom, bolest' 'krížov', PDK, a bolesť dx. 

ramenného kÍbu pri ADL.Obj : P ramenný kÍb- Flex.- akt. 160°/pas.- 170° pre bolest', Abd

akt.- 110° pre bolesť, krorá po prekonaní uhla 110° mieme ustúpila, čim bolo možné sa dostat' do 

Abd. 130°s makkou zarážkou, po ktorej znova nasledovala bolest'. Pacientka prichádza s 

'kačacou' chodzou, čo odpovedá bolestivosti a atrotickým zmenám v PDK, bolestivej kostrči a 

LIS prechodu,. Pacientka toho času vysadila podpatenku predpísanú zo dňa 13.1.06 a odmieta 

akúkol'vek inú náhradu. 
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Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : -
zrniemenie bolestivosti, uvolnenie a zlepšenej pohyblivosti P ramenného kÍbu, PDK, nácvik 

zapojenia hlbokého stabilizačného systému, zlepšenie stability, ovplyvnenie aktivity jaziev. 

}1lrapia: 

TMT - uvolnenie makk:ých tkanív v oblasti šije, ramenného pletenca, prednej strany hrudníka, 

C/Th!L/S chrbtice, oblasť lopatiek, chodidiel, naťahovanie fascií v oblasti Leh podl'a Lewita 

PIR podl'a Lewita na uvolnenie a zlepšenie rozsahu pohyblivosti dx. ramenného kÍbu, na trapézy 

bilat., na ovplyvnenie skrátených svalov DK(m. iliopsoas, m. piriformis, m. tensor fasciae latae, 

rn. rectus femoris, m., m. gastroknemius, m. soleus), MOB podl'a Lewita: dx. lopatky( v l'ahu na 

boku ), SlskÍbenia, hlavičky fibuly bilat., dorzo- ventrálne i ventro- dorzálne, chodidla, tarzálne, 

meta- tarzálne kostičky, články prstov na chodidlách, Chopardov a Lisfrankov kÍb, aktivácia HSS 

MT na jazvu po TEP a revízii kolena, korekcia sedu i stoja, nácvik senzomotoriky na šikmej 

úseči. 

Výsledok : subj : pacientka vnímala vel'mi intenzívne prácu na jazvách, cíti ich celkové 

rozdráždenie i napriek vel'mi jemnému dotyku. Použila som skor len hladenie vzhl'adom k 

citlivosti. Dotyk na oblasť pravého kolena vníma vel'mi úzkostlivo a je hyperreaktívna na túto 

oblast'. Vel'mi príjemné jej bolo uvol'ňovanie chodidiel, uvolnenie fascií v oblasti Leh, uvol'nenie 

šíjového svalstva. Po PIR na oblasť PDK má tiež pocit rozdráždenia. PIR v oblasti ramenného 

kÍbu vnímala pozitívne. obj : pacientke sa mieme uvolnili chodidlá, mieme sa zlepšila i 

pohyblivost' ramenného kÍbu, pacientka cíti na ňom i čiastočnú úl'avu, problémy jej robí nácvik 

správneho dýchania, nevie zapojit' dolné hrudné a brušné svaly. Pacientke som odporučila 

zakúpenie športovej podprsenky, vzhl'adom k problémom ktoré jej sposobuje vel'ké poprsie a pod 

ramienkami obyčajnej podprsenky sú zretel'né atrofické miesta na trapézoch, rovnako ako ich 

preťaženie. 

A.utoterapia : 

PIR na m. trapézius, mm. scalení, pacientka je poučená a skontrolovaná 

autoterapeutického prevedenia 

správnost' 
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3.4.3 Návšteva 3. (23.1.2006) 

~ : pacientka hola cez víkend doma, po piatkovej terapii sa cítila celkovo rozdráždená, 

v nedel'u už pociťovala ukl'udnenie. Má pocit, že kostrč ju bolí už menej. Počas víkendu pocítila 

pichnutie v oblasti pravej panvovej lopaty smerom do inguiny. Obj : rovnaký nález ako pri 

poslednej terapii 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky: 

Zmiernenie bolestivosti, uvolnenie a zlepšenie pohyblivosti P ramenného kÍbu, PDK, nácvik 

zapojenia hlbokého stabilizačného systému, ovplyvnenie Trp. sin. trapézu, zlepšenie stability , 

ovplyvnenie aktivity jaziev, ovplyvnenie skrátených svalov DK 

Terapia: 

TMT - uvol'nenie makkých tkanív v oblasti šije, ramenného pletenca, prednej strany hrudníka, 

C/Th/L/S chrbtice, oblasť lopatiek, chodidiel, preťahovanie fascií v oblasti Leh podl' a Lewita 

PIR podl'a Lewita na uvolnenie a zlepšenie rozsahu pohyblivosti dx. ramenného kÍbu, na trapézy 

bilat., pectorálne svaly, na ovplyvnenie hypertonických svalov a DK(m. iliopsoas, m. tensor 

fasciae latae, m. rectus femoris, m., m. gastroknemius, m. soleus), MOB podl'a Lewita: dx. 

lopatky( v l'ahu na boku ), SlskÍbenia, hlavičky fibuly bilat., dorzo- ventrálne i ventro- dorzálne, 

chodidla, tarzálne, meta- tarzálne kostičky, články prstov na chodidlách, Schoppardov a 

Lisfrankov kÍb, aktivácia HSS, MT na jazvu po operácii varixov na LDK, nácvik malej nohy 

Výsledok: 

subj I obj : pacientka je vel'mi snaživá; pohyblivosť PHK sa zlepšila a zmiernila sa bolestivoť; 

pri MT na oblasť jaziev po operácii varixov pacientka cítila vystrel'ovanie do kostrče, hlavne po 

tlaku na jazvu nad vnútorným maleolom smerom ventro- kraniálnym, rovnako pociťovala i 

mobilizáciu hlavičky fibuly na LDK; Citlivosť jaziev sa nezmenila, stále cíti rozdráždenie po 

aplikovaní MT; dráždivo na pacientku pósobia PIR na svaly PDK; pravé koleno ostáva rovnako 

citlivé; hlavičky fibuly bilat. nezmenená pohyblivosť, rovnako ako nezmenená pohyblivosť 

Viizov medzi 2. a 3.metatarzom bilat. 
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A_utoterapia : 

piR podl'a Lewita na m. trapezius, mm. scalení, mm. pectorali, m. rectus femoris, nácvik malej 

nohy, ktorú pacientka zvláda vel'mi dobre. 

3.4.4 Návšteva 4. (24.1.2006) 

Suhl : pacientka sa cíti dobre, udáva, že rameno ju už do F a abd. nebolí, z čoho je pozitívne 

naladená, rovnako udáva menšiu bolestivosť a úl'avu kostrče; sama si cvičí autoterapeutické 

cviky. Obj : P ramenní kloub - F - akt. - 170°, Abd - akt. - 140°, ER 80°, IR 80° 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Zmiemenie bolestivosti, uvol'nenie a zlepšenie pohyblivosti P ramenného kÍbu, PDK, nácvik 

zapojenia hlbokého stabilizačného systému, nácvik správneho dýchania, zlepšenie stability 

ovplyvnenie aktivity jaziev, ovplyvnenie skrátených svalov DK 

Terapia: 

TMT - uvol'nenie makkých tkanív v oblasti šije, ramenného pletenca, prednej strany ~dníka, 

C/Th!L/S chrbtice, oblasť lopatiek, chodidiel, naťahovanie fascií v oblasti Leh podl' a Lewita 

PIR podl' a Lewita na uvol'nenie a zlepšenie rozsahu pohyblivosti dx. ramenného kÍbu, na trapézy 

bilat., na ovplyvnenie skrátených svalov DK(m. iliopsoas, m . piriformis, m. rectus femoris, m., 

rn. soleus) , MOB podl'a Lewita: SlskÍbenia, hlavičky fibuly bilat., dorzo- ventrálne i ventro

dorzálne, chodidla, tarzálne, meta- tarzálne kostičky, články prstov na chodidlách, Schoppardov a 

Lisfrankov kÍb, patelu bilat. so zretel'om na bolestivosť pravého kolena, MOB kostrče cez PIR 

mm. gluteí podl'a Lewita, aktivácia HSS, pridanie cvikov s vel'kou loptou, MT na jazvu po 

operácii varixov na LDK, senzomotorika na úseči 

Ylísledok : pacientka sa po terapii cíti príjemne, tlak na jazvy po operácii varixov stále vyvoláva 

Projekciu bolesti do kostrče až do pravého bedrového kÍbu a pacientka udáva až vystrel'ovanie do 

Pravého kolena. Tlak na jazvu nad l'avým maleolom vníma vel'mi intenzívne a nepríjemne. 

~terapia: 

PIR podl' a Lewita na m. trapezius, mm. scalení, mm. pectorali, m. rectus femoris. 

54 



3.4.5 Návšteva 5. (25.1.2006) 

~ : pacientka sa cíti dobre, tvrdí, že bolest' kostrče pri chodzi už skoro vobec necíti, pravou 

rukou sa už dokáže riadne obliecť, bez obmedzenia pohybu bolesťou. Obj : vďaka zníženiu 

bolestivosti kostrče u pacientky zlepšilo strnulé držanie tela pri chodzi, pozitívne sme tým mieme 

odstránili i krívanie 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Zmiemenie bolestivosti, uvol'nenie a zlepšenie pohyblivosti PDK, napatia v driekovej oblasti, 

aktivácia hlbokého stabilizačného systému, nácvik správneho dýchania, zlepšenie stability , 

ovplyvnenie Trp. krátkych adduktorov bedrového kÍbu, m. biceps femoris, m. soleus, 

ovplyvnenie aktivity jaziev, ovplyvnenie tonu chrbtového svalstva, ovplyvnenie hypertonických 

svalov DK, vyrovnanie funkčného rozdielu dÍžky DK za pomoci orotopedickej vložky. 

Terapia : 

TMT - uvol'nenie makkých tkanív v oblasti C/Th/L/S chrbtice, oblast' lopatiek, chodidiel, 

naťahovanie fascií v oblasti Leh podl'a Lewita, trakcia driekovej časti chrbta v l'ahu na bruchu, 

podl'a Lewita, PIR podl'a Lewita na ovplyvnenie hypertonických svalov DK(m. iliopsoas, m. 

rectus femoris, krátkych adduktorov bedrového kÍbu, m. soleus), ovplyvnenie Trp. krátkych 

adduktorov bedrového kÍbu, ako i na m. biceps femporis,m. soleus, , MOB podl'a Lewita: 

Slskfbenia, hlavičky fibuly bilat., dorzo- ventrálne i ventro- dorzálne, chodidla, metatarzálne 

kostičky, články prstov na chodidlách, patelu bilat. so zretel'om na bolestivost' pravého kolena, 

MOB kostrče cez PIR mm. gluteí podl'a Lewita, aktivácia HSS, pridanie cvikov s vel'kou loptou, 

MT na jazvu po operácii varixov na LDK, skúsiť odstrániť Trp.,senzomotorika na úseči, 

zavedenie podpatenky 0,6cm na sin. DK 

Výsledok : subj I obj : pacientke sa zlepšila stabilita, stoj na úseči zvláda bez vačších obtiaží, 

stále ostáva bolest' v pravom kolene, projekcia z jaziev po varixoch do kostrče , sin. bedrového 

kÍbu a kolena je ešte stále výrazná, pacientka udáva rozbúrenie jazvy nad l'avým maleolom, ja 

navrhujem konzultáciu s odborným lekárom, či v okolí jazvy nejde o ochranný spazmus; 

Pacientke som vložila do l'avej domácej obuvi podpatenku o vel'kosti 0,6cm. Pri vyšetrení 
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rozdielu stoja bez/s podpatenkou som za pomoci olovnice dospela k záveru, že s podpatenkou sa 

pacientke narovnalo skoliotické držanie tela. 

Autoterapia : PIR podl'a Lewita na m. trapezius, mm. scalení, m. rectus femoris, pacientke som -
odporučila zakúpenie 'ježkov' pre exteroceptívnu stimuláciu chodidiel 

3.4.6 Návšteva 6. (26.1.2006) 

Subilobj : pacientka intenzívnejšie vníma jazvu nad l'avým vnútorným maleolom; podpatenku 

akceptuje i keď ešte stále s trochou nedovery po poslednej zlej skúsenosti, v tej súvislosti si 

st'ažuje na citlivosť dx. kolena a bedrového kÍbu; bolesť kostrče je minimálna, cíti už len 

nepríjemný pocit; na rameno si už vobec nesťažuje 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Zmiernenie bolestivosti, uvolnenie a zlepšenie pohyblivosti PDK, napatia v driekovej oblasti, 

aktivácia hlbokého stabilizačného systému, nácvik správneho dýchania, zlepšenie stability , 

ovplyvnenie Trp. krátkych adduktorov bedrového kÍbu, m. biceps femoris, m. soleus, 

ovplyvnenie aktivity jaziev, ovplyvnenie tonu chrbtového svalstva, ovplyvnenie skrátených 

svalovDK 

Terapia: 

lMT - uvol'nenie makkých tkanív v oblasti LIS chrbtice, chodidiel, naťahovanie fascií v oblasti 

Leh podl' a Lewita, trakcia driekovej častí chrbta v l'ahu na bruchu, podl' a Lewita 

PIR s pretiahnutím podl'a Jandu na ovplyvnenie skrátených svalov DK(m. iliopsoas, m. rectus 

femoris, adduktorov bedrového kÍbu, m. soleus), ovplyvnenie Trp. krátkych adduktorov 

bedrového kÍbu, ako i na m. biceps femoris,m. soleus, MOB podl'a Lewita: SiskÍbenia, hlavičky 

fibuly bilat., dorzo- ventrálne i ventro- dorzálne, chodidla, metatarzálne kostičky, články prstov 

na chodidlách, patelu bilat. so zretel'om na bolestivosť pravého kolena 
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p0 vyjadrení ošetrujúceho lekára pacientky je možné pokračovať v odstránení Trp. z oblasti jazvy 

po operácii varixov, MOB kostrče cez PIR mm. gluteí podl'a Lewita, aktivácia HSS za pomoci 

cvikov s vel'kou loptou, nácvik zaťaženia DKK na dvoch váhach, senzomotorika na úseči 

Výsledok : subj I obj - pacientka sa cíti trochu unavená, ale dobre; po MT a trakcii chrbtice cíti 

uvol'nenie. Drobila som kontrolné vyšetrenie stoja na váhach. Došlo k radikálnej zmene 

zaťaženia sin. DK. DK pacientka zaťažuje naboso s odchýlkou +/- 4kg, tento výsledok ostal i pri 

stoji s podpatenkou. S podpatenkou sa vačšie zaťaženie presunulo na l'avú končatinu, čo by 

mohlo byť sposobené doterajším nácvikom správneho stoja a senzomotoriky bez použitia 

podpatenky. Dostala som radu nácviku správneho stoja a senzomotoriky s použitím podpatenky. 

Autoterapia : 

PIR+ natiahnutie podl'a Jandu na skrátené svaly m. trapezius, mm. scalení, m. rectus femoris, 

exteroceptívna stimulácia chodidiel, masáže chodidiel, pokial' je to príjemné 

3.4.7 Návšteva 7. (27.1.2006) 

Subj : pacientka sa cítí dnes unavene a opisuje dráždenie v jazve po operácii varixov, rovnako 

v pravom kolene a v pravom bedrovom kÍbe. Sťažovala sa mi na chladnejšiu vodu v bazéne, 

v ktorom cvičí každý deň. Podpatenku znáša vel'mi dobre. Pozitívne ju motivoval i objektívny 

rozdiel pri použití olovnice a stoji na váhach. Obj : jazvy po operácii TEP, revízii kolena, 

gynekologickej a varixov ostávajú stále citlivé i na jemný dotyk, zmenu som zaznamenala len pri 

jazve po TEP na dx. DK, s ktorou je možné pracovať 

Qiel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Jednoduché, skor relaxačné vedenie terapie vzhl'adom k únave a telesnej podráždenosti. 
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}1l_rapia: 

LTV - prešli sme s pacientkou jej osvojenú zostavu z kúpel'ov, ktorú si cvičí už približne 2 roky 

denne a o ktorej tvrdí, že keby ju necvičila, tak má každý deň bolesti, zostavu cvičí cca 40min 

MT na oblasť driekovej chrbtice, hladenie makkých tkaní v DK s vynechaním jaziev,MT na krčnú 

chrbticu a šíjové svaly, uvol'nenie prsných a predných medzirebrových svalov pomocou 

softových loptičiek(míčkování), natiahnutie fascií driekovej chrbtice podl'a Lewita, trakcia 

driekovej chrbtice v kyfóze v l'ahu na chrbáte podl'a Lewita 

Výsledok: 

subj- pacientka sa cítí príjemne, tvrdí, že jej padol dobre 'odpočinok', obj - vzhl'adom na zlý 

stereotyp pohybov, ktoré denne cvičí považujem za nutnosť, čo najrýchlejšie opraviť a začať 

s nácvikom správneho vykonávania pohybov zostavy, aby sa predišlo pravdepodobným 

problémom z nesprávneho pohybového stereotypu, ktorý do istej miery može negatívne 

ovplyvňovať priebeh súčasnej rehabilitácie 

Autoterapia odporúčam pacientke si dať oddychový víkend, s vynechaním doterajšej 

autoterapie 

3.4.8. Návšteva 8. (30.2.2006) 

Subj : pacientka sa po víkende cíti vel'mi dobre, bola doma a je vel'mi spokojná s tým, že ju už 

nebolí kostrč, bedrový kÍb i koleno sa ukl'udnili, bola sa pozrieť do mesta a po dlhej dobe 

vydržala chodzu v kozačkách bez bolesti, vel'mi si pochval'uje podpatenku; dcéra si vraj na nej 

všimla, že už nekríva tak ako predtým. Pacientka si koleno natiera Veralgelom, vraj jej to 

dočasne pomáha znížiť bolestivosť a citlivosť. Pacientka si zohnala podprsenku so širšími 

ramienkami. Vhodnejšia by bola podprsenka s pevnejším držaním poprsia a ešte širšími 

ramienkami športového typu s pevným skríženým držaním i na chrbte. Obj : bez zmien ostáva 

citlivosť jaziev, rozsahy pohybov: 
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Q_el' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Oprava cvikov osvojenej zostavy, aby nedochádzalo k podporovaniu nevhodného stereotypu. 

zameranie sa na jazvu v oblasti podbrušia a snaha o zmenu stavu cez túto jazvu. 

~rapia: 

Nácvik správneho prevedenia cvikov osvojenej zostavy ( korekcie viz príloha), MT na oblast' 

CffHIL/S chrbtice, izometrická trakcia driekovej chrbtice využívajúca nádych a výdych podl'a 

Lewita, pasívna repetitívna technika krížový hmat podl'a Stoddarda na SI skÍbenie, MOB kostrče 

cez PIR mm. gluteí maximi podl'a Lewita, horúca rolka podl'a sestry Kenny na oblast' symfýzy a 

jazvy na bruchu, hladenie makkých tkanív brušnej oblasti a podbruška po trvanie príjemného 

pocitu na uvol'nenie tejto oblasti a možného ovplyvnenia motylity čriev, senzomotorika, 

korigovaný stoj na úseči. 

Výsledok: 

subj - pacientka vnímala teplo a hladenie jazvy v podbrušiu vel'mi príjemne, cítila všeobecnú 

úl'avu. obj.- miemy opuch a bolestivost' jazvy v podbrušiu v oblasti symfýzy stále ostáva, zistila 

som projekciu cez tlak na jazvu do kostrče a PDK; cviky z osvojenej zostavy sa s pacientkou 

snažíme skorigovať, pacientka je poučená o pozitívnom vplyve zmien, je snaživá a je možné aby 

si osvojila správne prevedenie cvikov, aktívne si zapisuje nutné zmeny. 

Autoterapia: 

k doterajšej autoterapii pridávam hladenie jazvy a tkaniva v podbrušiu 

3.4.9 Návšteva 9. (31.1.2006) 

SuQi : pacienta pozitívne vníma starostlivost' o jazvu v podbrušiu. Obj : opuch v okolí jazvy 

v podbrušiu sa nemení, pacientka si na jazvu nechá siahnuť už bez obraného napatia 
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Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : -
:Kontrola a prípadná korekcia cvikov z cvičebnej zostavy, aktivácia HSS, ovplyvnenie skrátených 

svalov DK a pletenca ramenného., uvolnenie makkých tkanív chrbta , v okolí jaziev, zlepšenie 

trofiky jaziev., aktivácia dýchania pomocou exteroceptívneho dráždenia pomocou Vojtovej 

metody. Po konzultácii s odborným fyzioterapeutom. 

Terapia: 

RO 1 na predýchanie, TMT - uvolnenie makkých tkaní v v oblasti šije, chrbta, izometrická 

trakcia lumbálnej chrbtice využívajúca nádychu a výdychu, aktivácia HSS pomocou vel'kej lopty 

trakcia bedrového kÍbu v l'ahu na chrbte v ose femuru s pridaním postizometrickej relaxácie 

podl'a Lewita, PIR m. rectus femoris, m. iliacus, na krátke extenzory krku, MOB AO-skÍbenia, 

cvičenie s overbalom na posilnenie DK, nácvik rovnomemého zaťaženia DKK 

Výsledok: 

Obj.: na ROl, pacientka reagovala len minimálnou zmenou hÍbky dýchania; pri aktivácii HSS je 

už pacientka dobre zainštruovaná a zvláda koordináciu zapájania svalov a dýchania. Zlepšili sme 

sterotyp dýchania. Viac zapája už brušné svalstvo a snaží sa využívať vačšiu oblasť hrudníka pri 

dýchaní. Roztvára hrudník i do šírky, čo pred tým nevedela. Vel'mijej pomohla trakcia 

bedrového kÍbu v ose femuru s použitím PIR. Subj.: trakcia bedrového kÍbu s využitím PIR v ose 

femuru ovplyvnila rozsahy pohybov, ktoré som subjektívne pociťovala ako uvolnenejšie a 

rozsahy do extra a intra- rotácie sa patrne uvolnili a o niečo zlepšili. Došlo i k uvoÍneniu krčnej 

chrbtice do flexie, po PIR krátkych extenzorov krku 

Autoterapia : 

Ostáva nezmenená, to čo si cvičieva. Po príchode domov som jej odporučila zaškoliť dcéru 

s ktorou žije, alebo niekoho, kto by jej mohol pomócť s trakciou bedrového kÍbu v ose femuru 

sPIR. 
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3.4.10 Návšteva 10. (1.2.2006) 

fu!bj/Obj: pacientka sa sa cíti dobre, nepríjemný pocit v oblasti kostrče už pacientka neudáva 

gel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Ovplyvnenie svalového tonu okolo pravého bedrového kÍbu, posilnenie brušného a 

medzilopatkového svalstva, ovplyvnenie skrátených svalov a tonu preťažených svalov., zlepšenie 

stereotypu chodze, nácvik súhybov HKK s DKK, ovplyvnenie trofiky a citlivosti jaziev., nácvik 

cievnej gymnastiky pre zlepšenie trofiky DKK 

Terapia: 

RO 1 na predýchani, TMT - uvolnenie makkých tkaní v v oblasti šije, chrbta, chodidiel, MOB

metatarzálnych kostičiek, Lisfrancovho a Chopartovho kÍbu, fibuly, izometrická trakcia 

Iumbálnej chrbtice využívajúca nádychu a výdychtl, aktivácia HSS pomocou vel'kej lopty, trakcia 

bedrového kÍbu v l'ahu na chrbte v ose femuru podl'a Lewita s využitím PIR, PIR+ pretiahnutie 

podfa Jandu m. rectus femoris, krátke adduktory bedrového kÍbu, m. iliacus, na krátke extenzory 

krku, využitie svalového testu podl'a Jandu na posilnenie brušného a medzilopatkového svalstva, 

cievna gymnastika DKK 

Výsledok: 

Subj : pacientka sa cíti dobre, trochu unavene s posilňovacích cvičení, po cievnej gymnastike jej 

pripadali nohy 'svieže', že v nich cíti prúdiť krv. Opat' reagovala vel'mi pozitívne na trakciu PDK 

v ose femuru. Pacientke je nutné pripomínať súhyby HKK s DKK pri chodzi, inak sa snažila 

zapájať pri chodzi i panvu . Pacientka sa dost' často sťažuje na svoju váhu, a že by s tým chcela 

niečo urobiť. Obj :má vol'nejší pohyb v dx. bedrovom kÍbe pri intra/extra rotácii. 

Autoterapia : 

nácvik chodze zo súhybom HKK a DKK, PIR s natiahnutím na skrátené svaly podl'a Jandu, 

relaxácia 
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3.4.11 Návšteva 11. (2.2.2006) 

futbiiObj. :pacientka sa cíti dobre, je rada, že sa rozhodla využiť možnosť ostať v rehabilitačnom 

zariadení tri týždne 

Qel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Ovplyvnenie svalového tonu okolo pravého bedrového kÍbu, posilnenie brušného a 

medzilopatkového svalstva, ovplyvnenie skrátených svalov a tonu preťažených svalov., 

ovplyvnenie HSS, ovplyvnenie trafiky a citlivosti jaziev, nácvik cievnej gymnastiky pre 

zlepšenie trafiky DKK 

Terapia: 

ROl na predýchanie, TMT - uvol'nenie makkých tkanív v oblasti šije, chrbta, chodidiel, MOB

metatarzálnych kostičiek, Lisfrancovho a Chopartovho kÍbu, fibuly, nabudenie chodidiel 

facilitáciou a centráciou kÍbov prstov chodidla podl'a Čápovej - po konzultácii s odborným 

fyzioterapeutom, zmena techniky hladenia jaziev, po odbomej konzultácii s fyzioterapeutom, 

zároveň hladenie celého povrchu oboch DK na vyrovnanie, facilitáciu nižšieho tonu :CDK a 

uvol'nenie PDK, izometrická trakcia lumbálnej chrbtice využívajúca nádychu a výdychu, 

ak:tivácia HSS bez použitia vel'kej lopty, trakcia bedrového kÍbu v l'ahu na chrbte v ose femuru 

podl'a Lewita s využitím PIR, PIR s natiahnutím podl'a Jandu, m. rectus femoris, m. iliacus, na 

krátke extenzory krku, využitie svalového testu podl'a Jandu na posilnenie brušného a 

medzilopatkového svalstva, ievna gymnastika DKK 

Výsledok: 

Subj.: pacientka sa cíti vel'mi dobre, po trakcii bedrového kÍbu v ose femuru sa jej opať vel'mi 

ul'avilo, pozitívne vnímala hladenie jaziev a celého povrchu DKK, rovnako ako opatovne cievnu 

gymnastiku Obj.: hladenie jaziev, priložením celej plochy dlane, akoby jemné 'prisatie' sa 

k plošnému povrchu pacientkinej jazvy a pomalé posúvanie a hladenie makkých tkanív v okolí 

jaziev a samotnýchjaziev pacientke vyhovovalo a opadal z nej obranný postoj pri dotyku. 

A.utoterapia : pacientka je poučená o technike hladenia jaziev, dÍžku hladenia jej ohraničí 

nepríjemný pocit na dlaniach (jemné mravenčenie, alebo len nepríjemný pocit), odporučila som 
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jej vykladanie noh na vyvýšenú podložku, kvoli lepšiemu odtoku venóznej krvi z noh, a stále jej 

ostáva PIR s natiahnutím podl'a Jandu na m. rectus femoris, m. iliacus, ischiokrurálneho svalstva, 

m. trapézius, mm. scaleni 

3.4.12 Návšteva 12. (3.2.2006) 

Subj : pacientka je pozitívne naladená, udáva zníženie bolestivosti ako v dx. bedrovom kÍbe, tak i 

v kolene, rovnako uvol'nenie lumbálnej oblasti 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Ovplyvnenie svalového tonu okolo pravého bedrového kÍbu, posilnenie brušného a 

medzilopatkového svalstva, ovplyvnenie skrátených svalov a tonu preťažených svalov., 

ovplyvnenie HSS, ovplyvnenie trafiky a citlivostijaziev. 

Terapia: 

RO 1 na predýchanie, TMT - uvol'nenie makkých tkaní v v oblasti šije, chrbta, chodidiel, 

nabudenie chodidiel facilitáciou a centráciou kÍbov prstov chodidla podl'a Čápovej , hladenie 

jaziev a povrchu oboch DKK na vyrovnanie, facilitáciu nižšieho tonu :CDK a uvol'nenie PDK" 

izometrická trakcia lumbálnej chrbtice využívajúca nádychu a výdychu, aktivácia HSS bez 

použitia vel'kej lopty, trakcia bedrového kÍbu v l'ahu na chrbte v ose femuru podl'a Lewita 

s využitím PIR, PIR s natiahnutím podl'a Jandu, m. rectus femoris, m. iliacus, na krátke 

extenzory krku 

Výsledok: 

Subj - pacientka sa cíti vel'mi dobre. Obj.: ustupuje palpačná precitlivenosť jaziev, povol'uje 

napatie v ich okolí, citlivosť symfýzy na tlak sa zmenšila 

Autoterapia : hladenie jaziev, PIR s natiahnutím skrátených svalov, facilitácia chodidiel za 

pomoci exteroceptívnej stimulácie na pichl'avej ploche 
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3.4.13 Návšteva 13. (6.2.2006) 

s._ubj : pacientka sa cíti dobre, cez víkend bola doma, kde upratovala a starala sa o dcéru 

s vnukom, ktorí mali odcestovať na dlhšiu dobu. Cíti, že to prehnala. Pri záťaži má ešte stále 

bolesti dx. bedrového kÍbu. Cvičila si len svoju zostavu cvikov. 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

Ovplyvnenie svalového tonu okolo pravého bedrového kÍbu, posilnenie brušného a 

medzilopatkového svalstva, ovplyvnenie skrátených svalov a tonu preťažených svalov., 

ovplyvnenie HSS, ovplyvnenie trofiky a citlivosti jaziev. 

Terapia: 

RO 1 na predýchanie, TMT - uvol'nenie makkých tkaní v v oblasti šije, chrbta, chodidiel, 

nabudenie chodidiel facilitáciou a centráciou kÍbov prstov chodidla podl'a Čápovej , hladenie 

jaziev a povrchu oboch DKK na vyrovnanie, facilitáciu nižšieho tonu CDK a uvol'nenie PDK, 

izometrická trakcia lumbálnej chrbtice využívajúca nádychu a výdychu, aktivácia HSS bez 

použitia vel'kej lopty, trakcia bedrového kÍbu v l'ahu na chrbte v ose femuru podl'a Lewita 

s využitím PIR, PIR s natiahnutím na m. rectus femoris, m. iliacus, ischiokruralneho svalstva, na 

krátke extenzory krku 

Výsledok: 

Subj : pacientke sa po cvičení ul'avilo, cíti sa lepšie ako predtým než sem dnes prišla 

Autoterapia : 

hladenie jaziev, PIR hypertonických svalov, facilitácia chodidiel za pomoci exteroceptívnej 

stimulácie na pichl'avej ploche 

3.4.14 Návšteva 14. (7.2.2006) 

Subj : pacientka sa už teší domov a pochval'uje si rehabilitáciu, má motiváciu v nej pokračovať a 

dochádzať na kliniku k ambulantnej liečbe. Obj : viz. kineziologický rozbor 
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Qiel' dnešnej terapeutickej jednotky : 

vzhl'adom k potrebe zhotovenia výstupného kineziologického vyšetrenia bude vyšetrenie zároveň 

terapiou 

Terapia : vzhl'adom ku kineziologickému rozboru 

Výsledok : viz. výstupné kineziologické vyšetrenie 

Autoterapia : hladenie jaziev, PIR hypertonických svalov, facilitácia chodidiel za pomoci 

exteroceptívnej stimulácie, pacientke som navrhla i automasáž chodidla 

3.4.15 Návšteva 15. (8.2.2006) 

Subj.: pacientka je spokojná, tvrdí, že bolesti bedrového kÍbu ustupujú po hladení jaziev, 

rovnako ako po trakcii bedrového kÍbu v ose s použitím postizometrickej relaxácie, Obj.: 

dochádza k uvol'neniu bedrového kÍbu a tým i k zlepšeni u pohyblivosti 

Ciel' dnešnej terapeutickej jednotky: 

-ešte raz prejsť u pacientky jej cvičebnú zostavu a upevniť správne zapojenie pohybových 

vzorcov, ovplyvnenie trofiky jaziev, kontrola a oprava správnosti chodze, posilnenie 

medzilopatkového svalstva a HSS, upevnenie stability 

Terapia: 

Nácvik správnych pohybových vzorcov na DKK a HKK. , nácvik chodze, správneho odvíjania 

chodidiel, zapojenie synkinézy HKK s DKK., posilnenie medzilopatkového svalstva pridaného 

do pacientkinej zostavy cvikov, v leže na bruchu modifikáciou svalového testu podl'a Jandu., stoj 

na úseči za pomoci kontroly zrakom a bez kontroly zraku. 
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Výsledok: 

Subj.: pacientka odchádza subjektívne bez bolesti kostrče a ramenného kÍbu, so zmiemením 

bolestí bedrového kÍbu a kolena, so zlepšením hybnosti a uvol'nením oblasti šije, ramenného 

pletenca, driekovej oblasti, bedrového kÍbu, so zmeneným napatím svalstva DKK, zlepšením 

celkovej stability tela v stoji i pri chodzi, zlepšením chodze. Obj.: viz. výstupný kineziologický 

rozbor 

Autoterapia: nad'alej jej ostáva predovšetkým ošetrenie jaziev, trakcia pravého bedrového kÍbu 

v ose femuru, PIR s natiahnutím podl'a Jandu na m. trapézius, mm. scaleni, m. levator scapulae, 

m. iliopsoas, m. rectus femoris, automobilizačné cvičenie na krčnú chrbticu podl'a Lewita, 

stimulácia chodidiel( odporučila som jej chodzu po kameňoch, či terapeutického ježka, pichl'avej 

podložky, chodzu po roznych povrchoch, striedanie chladu a tepla na nohy- sprchovanie vodou, 

masáže) 

3.5 Výstupný kineziologický rozbor 

3.5.1 Vyšetrenie 

3.5.1.1 Hodnotenie stoja aspekciou Gednoduchý stoj, bez korekcie, bez topánok, na tvrdej 

podložke) 

Pohťad zozadu 

Zaťaženie: Stoj je vzpriamený, zmenila stojná báza, ktorá sa mieme rozšírila, čím sa stala 

stabilnejšou, plochonožie pretrváva, ale je náznak trojbodovej opory, viac zaťažuje vonkajšiu 

hranu. postavenie DKK: - PDK chodidlo pretrváva v ER; Achillove šl'achy bez výraznej 

valgozity bilat, symetrické, širšie bilat., bez farebných zmien a rozdielov; symetria lýtok -

symetrické; popliteálne ryhy - vpravo kratšia , vyššie uložená , bilaterálne mediokaudálne 

smerovanie; symetria stehien - tonus krátkych i dlhých adduktorov je nižší, napatie však 

pretrváva; subgluteálne ryhy v rovnakej úrovni; gluteálne svaly napatie pretrváva, intergluteálna 

n1ill.jej postavenie sa mení vložením podpatenky, kedy sa dostáva do stredu osi; postavenie 
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J2@YY je symetrické, kvoli obezite ťažko hmatatel'né SIPS/SIAS, pri palpácii bez stranových 

rozdielov výšky, cristy uložené v rovnakej výške, rotácia v smere plus pretrváva; tajla, jej reliéf 

sa mení vložením podpatenky; tonus paravertebrálnych svalov v oblasti Leh zvýšený viac dx., 

v Th oblasti dx., stav sa výrazne mení vložením podpatenky, ako aj zmena zvlnenia povrchu; trup 

rotovaný sin.; postavenie lopatiek - pretrváva, zmenil sa však tonus, uvolnil sa celý P. pletenec 

ramenný; ramenné kÍby , protrakcia a gotické ramená pretrvávajú, došlo k zmene tonu, 

J20Stavenie HKK v IR pretrváva; v lakt'oyých kÍboch semiflexia, dx. ruka zmenila postavenie, už 

sa nevychyl'uje do tak vel'kej ABD, ovplyvňuje ho i nosenie podpatenky; postavenie hlavv 

pretrváva miema rotácia 

Pohl'ad spredu 

PDK pretrváva miema ER; chodidlá, klenby spevnené, postavenie patel mediokaudálne, pod 

l'avou patelou mediol5:audálne opuch menší( viz obvodové miery), ale stále pretrváva; stehná bilat 

tonus krátkych a dlhých adduktorov nižší; tonus brušných svalov v oblasti bránice pretrváva; 

J2Upok v strede, dextrokaudálna časť ťahaná viac laterokaudálne; rotácia trupu dx.; hrudník , stále 

tendencia inspiračného postavenia, aj keď došlo k uvol'neniu svalov šijovej oblasti; ramena 

v protrakcii, IR: supraklavikuláme jamky nevýrazné; tonus m. trapézius , stále pretrváva viac dx., 

m. scaleni a m. stemocleidomastoideus bilat vyšší pretrváva.; hlava, miema rotácia dx. pretrváva. 

Pohl' ad z boku 

kolenné kÍby s náznakom flexie, bilat. vyrovnanejšie podpatenkou; panva v sagitálnej rovine 

anteverzia pretrváva, ovplyvňuje ju natiahnutie m. iliopsoas, ischiokrurálneho svalstva a 

posilnenie brušného svalstva; tonus brušných svalov aktivita brušnej steny, brucho stále 

prominu je a podbrušie prekrýva kožná riasa; lakte bilat. v semiflexii; ramená v protrakcii a 

miemej elevácii; prsty na rukách v semiflexii; driekovú lordóza plytká, dlhšiu s vrcholom v L3 

od Th 10, hrudná kyfóza vyrovnaná prechádzajúca až do lordózy, ktoráje výrazná v obl. Th4. 

V oblasti C7 typický opuch. 

Hodnotenie stoja za pomoci olovnice: (hodnotenie po vložení podpatenky do obuvi; bez 

podpatenky ostáva nezmenené) 
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zozadu: spustená z protuberantia occipitalis externa prechádza stredom chrbtice, mizne 

skoliotické držanie, prechádza cez gluteálnu ryhu, dopadá do stredu medzi DKK. 

spredu: spustená z processus xiphoideus - prechádza cez pupok, trup má rotovaný dx., dopadá do 

stredu medzi DKK. 

z pravého boku: spustená z pomysleného pokračovania vonkajšieho zvukovodu - hlava, ramená, 

bedrové kÍby, členky v rovine; kolená mierne pred rovinou 

z l'avého boku: predsunutie PDK, členok, koleno, bedro za osou tela (rotácia 

trupu) 

Odvíjan ie chrbtice 

predklon- dochádza k zlepšeniu odvíjania hrudnej a driekovej častí, vol'nejší je i krk 

záklon- v drieku "zalomenie"- v L3/4 

úklon dx. - dochádza k zlepšen~u odvíjania 

úklon sin. - došlo k zlepšeniu odvíjania 

Typ dýchania: pri koncentrácii dokáže previesť správnu dychovú vlnu s dýchaním viac do 

brucha 

Trendelenburg - Duchenova skúška: 

stoj na LDK: zlepšil sa, dochádza k lepši emu zapojeni u laterálneho korzetu 

stoj na PDK: pozitívny 

Vyšetrenie na dvoch váhach: došlo k vel'kému zlepšeniu sin. 40kg , dx. 43kg, s miernou 

kolísavosťou, úprava nastala po nácviku stoj a na váhach a nosením podpatenky 

3.5.1.2 Hodnotenie chodze 

Chódza sa zmenila v zmysle stability a vyrovnanosti, pacientka už nekríva tak ako pred 

začiatkom terapie, pohyby panvy sa zlepšili, je náznak fyziologického odvíjania chodidiel cez 

patu a po vonkajšej hrane. Strnulé držanie stále pretrváva aj napriek uvolneniu ramenného 

pletenca PHK . 

..m.odifikácia chodze: bez problémov a bez zmien 
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3.5.1.3 Vyšetrenie základných hybných stereotypov podl'a Jandu 

Extenzia v bedrovom kÍbe - norma: 1. m. gluteus maximus, 2. ischiokrurálne svaly, 

3. kontralaterálne pv. extenzory trupu lumbálnej oblasti, 4. homolaterálne paravertebrálne 

extenzory trupu lumbálnej oblasti, 5. kontralaterálne extenzory trupu Th - L, 6. homolaterálne 

extenzory trupu Th- L, 7. svalstvo pletenca ramenného 

dx. zapojenie 1 + 2, 3+5, 4+6, 7 

sin. zapojenie 1 +2, 4, 3, 5, 6, 7 

Abdukcia v bedrovom kÍbe - norma: aktivácia m. gluteus medius et minimus, m. tensor fasciae 

latae, m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. abdomini 

abdukcia vykonávaná s prevahou m. tensor fasciae latae, bilat., výrazne sa zapája 

i m. quadratus lumborum (dochádza k rotácii trupu, m. quadratus lumborum) 

Flexia trupu - vykonávaná s extendovanými DKK , zdvihne sa po dolné uhly , potom začína 

preklápať panvu 

Kly k- pretrváva zvýšena aktivita homých fixátorov lopatky 

Flexia šije- pri koncentrácii prevedená oblúkovitou flexiou, bez zapojenia SCM 

Abdukcia v ramennom kÍbe- norma: aktivácia 1.m. deltoideus + m. supraspinatus, 

2. m. trapezius a m. levator scapulae kontralaterálne, 3. m. trapezius a m. levator scapulae 

homolaterálne, 4. m. quadratus lumborum, 5. dolné fixátory lopatky 

pri sústredení sa dokáže vykonat' v správnom slede 12345 bilat. 

inak nadmeme zapojuje m. trapézius 

skapulohumerálny rytmus pretrváva zrýchlený na sin. strane 

3.2.2.4 Antropometrické vyšetrenie 

Tab. č. 1 O Výstupné obvodové rozmery trupu 

O. hrudníku cez bod mezostemale pri nádychu 104cm 

O. hrudníku cez bod mezostemale pri výdychu 99cm 

O. hrudníku cez xifostemale pri nádychu 103 cm 

O. hrudníku cez xifostemale pri výdychu 98cm 

Tab. č. ll Výstupná dÍžka hornej končatiny a jej častí 
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13avá HK (cm) Pravá HK (cm) 

D. hornej končatiny (acromion- daktylion) 76,5 77 

D. paže a predlaktia (acromion- proc. styl. radii) 56,5 57 

D. paže (brachium - humerus) (acromion - latre. 
33,5 34 

kondyl humeru) 

D. predlaktia (antebrachium) (olecranon- proc. styl. 
26 26 

ulnae) 

D. ruky (spojnice proc. styl. ulnae a radii -
20 19,5 

daktylion) 

Tab. č. 12 Výstupné obvodové rozmery hornej končatiny 

13avá (cm) Pravá (cm) 

O. paže relaxované 31 29 

O. paže kontrahované 32 32 

O. lakťového klbu 26 26,5 

O. predlaktia 25,5 26,5 

O. zápastia (cez proc. styl) 16,5 17,5 

O. cez hlavičky metakarpov 19 20 

Tab. č. 13 Výstupná dÍžka dolnej končatiny a jej častí 

13avá DK (cm) Pravá DK (cm) 

D. celej končatiny funkčné (relatívne) (SIAS -
80 82 

malleolus med.) 

D. celej končatiny anatomická (absolutní)(trochanter mj.-
75 78 

mal. lat.) 

D. stehna (femur: troch. mj.- vonkajšia štrbina kol. kl.) 40 42,5 

D. lýtka (vonkajšia štrbina kol. kl.- mal. lat.) 34 34 

D. lýtka- fibula- mal. lat. 32 32,5 

D. nohy (pata- najdlhší prst) 23 23 
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Tab. č. 14 Výstupné obvodové rozmery na dolnej končatine 

l:avá (cm) Pravá (cm) 

O. stehna relaxovaného (15 cm nad patelou) 46,5 47 

O. kolena 39 39,5 

O. cez tuberositas tibiae 36 37,5 

O. lýtka 37 37,5 

O. cez kotníky 26,5 27 

O. cez nárt a patu 33 34 

O. cez hlavice metatarzov 24 23,5 

3.5.1.5 Vyšetrenie rozsahu kÍbnej pohyblivosti 

a) Vyšetrenie rozsahu kÍbnej pohyblivosti periférnych kÍbov (merané dvojramenným 

goniometrom, aktívny rozsah pohybu) 

2) Ramenné kÍby: 

ťHK 

S (30° - 0° - 1800) - so súhybom lopatky 

F (1800- oo- nemerané) - so súhybom lopatky 

R (F 90) (90° - oo -90°) 

PHK 

S(30°- 0° - 180°) so súhybom lopatky 

F(180°- 0°- nemerané) 

R (F 90) (90°- o o- 90°) 

2) Na HK ďalej fyziologické rozsahy pohybu 

3) Bedrové kÍby: 

S (0° - oo- 120°) - bilat. (pasívne rovnaký rozsah, makká bariéra) 

F (20° - oo - 10°)- bilat. (pasívne tvrdá bariéra v abdukcii) 

R (S90"bedro, koleno) sin. ( 400 - 0° - 20°) 

v IR tuhá bariéra 

~S90°bedro, koleno) dx.(25° - O - 400) 

tuhá bariéra v IR 
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4) Kolenné kÍby - S sin.( 120° - oa -00) S dx. ( ll o o- o o- 0°) obmedzenie pre bolest' a op uch 

5) Členkové kÍby - fyz. rozsah pohybu, nieje stranový rozdiel 

b) Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice pomocou skúšok hodnotiacich pohyblivost' chrbtice 

Schoberova vzdialenosť (L5 - 1 O cm kraniálne, predÍženie min. 4 cm) 5 cm 

Stiborova vzdialenost' (L5- C7, predÍženie min. o 7 .,..- 10 cm) 10cm (zvačšenie 

rozsahu pohybu o 2cm oproti prvému vyšetreniu) 

Thomayerova vzdialenosť ( dakytlion - podložka) + 1 Ocm (zlepšenie 

o 10cm) 

Forestierova fleche 

Ottova vzdialenosť (od C7 30 cm kaudálne ): 

Cp 6 cm, Lp 4cm 

inklinačná + 4 cm (zlepš. o lem) 

reklinačná- 3cm 

Čepojova vzdialenosť (C7 - 8 cm kraniálne, predÍženie min. o 3 cm) 

o 1, 5cm) 

2,5 cm (zlepšenie 

Lateroflexia 

c) Vyšetrenie hypermobility podl'a Jandu (1996) 

- od úvodneho vyšetrenia bez zmien 

sin. o 14cm (zlepš. o 2cm) 

dx. o 14cm (zlepš. o ~cm) 

3.5.1.6 Vyšetrenie najčastejšie skrátených svalových skupín podl'a Jandu (1996) 

p L 

o M. triceps surae 1 1 

o M. soleus 1 1 

o Flexory kolenného kÍbu - ischiokrurálne sv. 1 1 

o M. tensor fasciae latae 1 1 

o M. rectus femoris 1 1 

M. iliopsoas 1 1 

o Adduktory bedrového kÍbu 1 1 

o M. piriformis 1 1 
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o M. quadratus lumborum (testované na boku) 

o Paravetebrálne chrbtové svaly 

o M. pectoralis major - časť sternálna dolná 

o M. pectoralis major - časť sternálna strední a horní 

1 

1 

O+ 

O+ 

o M. petcoralis major - časť klavikulárna, m. pectoralis minor O+ 

o M. trapezius - horní časť 

o M. levator scapulae 

o M. sternocleidomatostoideus 

o Mm. scaleni 

o Suboccipitálne svaly 

Hodnotenie: 

O -nejde o skrátenie 

O+ - nejde o skrátenie, zvýšené napatie v svale 

1 -malé skrátenie 

1 + - vačšie skrátenie, je možné dopružit' 

2 - vel'ké skrátenie 

1+ 

1+ 

1+ 

1+ 

1+ 

1 

1 

O+ 

O+ 

O+ 

1 

1+ 

1+ 

1+ 

1+ 

3.5.1. 7 Vyšetrenie svalovej sily vybraných svalových skupín - svalový test podl'a Jandu 

(1996) 

Tab. č. 15 Výstupné vyšetrenie svalovej sily vybraných svalových skupín - test pod! a Jandu 

Svalová skupina p L 

Flexia trupu 3+ 3+ 

Flexia trupu s rotáciou 3 3 

Flexia krku - oblúkovitá 4 4 

predsun hlavy 4 4 

Elevácia panvy 4 4 

Abdukcia lopatky 4 4 

Abdukcia a rotácia lopatky 4 4 

Elevácia lopatky 5 5 

Depresia lopatky 4+ 4+ 

73 



Rameno - Abdukcia (m. deltoideus) 5 5 

Rameno- ER (infraspinatus, teres min.) 4 4+ 

Rameno- IR (subscapularis, teres mj.) 4 5 

Rameno- flexia (m. delt., m. coracobrachialis) 5 5 

Rameno- abdukcia (m. delt., m. supraspinatus) 4 4+ 

Rameno- horizontálna abdukcia (m. delt.) 4 4 

Svalový test tváre - pacientka má asymetrickú tvár, brada jej inklinuje k pravému ramenu, 

rovnako ako i nos, orientačne neboli preukázane žiadne asymetrie funkčnosti svalov. 

3.5.1.8 Neurologické vyšetrenie 

a) vyšetrenie rovnováhy: 

• Rombergov stoj - zlepšil sa stoj na jednej končatine za kontroly zrakom, zlepšil sa i stoj 

na oboch nohách bez kontroly zraku 

• funkčný test nohy podl'a Véleho - dochádza k náznaku zapojenia flexorov prstov 

• Hautantova skúška - negat. 

b) vyšetrenie rejlexov - od úvodného vyšetrenia nezmenené 

Pyramídové javy paretické (zánikové) 

Homé končatiny: 

o Mingazzini - negat. 

o Fenomén retardácie - negat. 

Dolné končatiny 

o Mingazzini, Barré - negat. 

o Fenomén retardácie- negat. 

e) vyšetrenie hlavových nervov - od úvodného vyšetrenia sú bez zmien 

f) vyšetrenie citlivosti - od úvodného bez zmien 
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3.5.1.9 Vyšetrenie reflexných zmien 

vyšetrenie v oblasti chrbta 

a) vyšetrenie hyperalgických zón 

• dermografická skúška - nedochádza k výraznej hyperémii 

• skin- drag - zvýšený odpor pretrváva v driekovej a krížovej oblasti 

• posunlivosť kože -

o kožu je možné posúvať všetkými smermi, v driekovej oblasti je stále zvýšená jej 

potivosť 

o v hrudnej chrbtici došlo k zmene bolestivosti bodov, už nie sú tak bolestivé ako na 

začiatku (viz tabul'ka) 

b) vyšetrenie podkožia 

• Kyblerova riasa - stále ju nie je možné nabrať v oblasti Leh., nedochádza už k tak 

rozsiahlym reflexným začervenaniam pokožky 

• Metoda Leubeové - Dickové - nie je možné sa prstami zanoriť v oblasti driekovej 

chrbtice kvoli tuhosti podkožia 

• c) vyšetrenie fascií- thorakodorzálna fascia pruží všetkými smermi, je vol'ná, lumbálna 

smerom kaudálne ešte stále mieme obmedzená 

d) vyšetreni trigger- pointov(vyšetrenie základných spúšťových bodov) podl' a Lewita (2003) 

Tab. č. 16 Výstupné vyšetrenie Triggr- pointov podl' a Lewita (2003) 

Sval p 7.2. p 19.1. c 7.2. c 19.1. 

m. soleus +++ +++ ++ +++ 

m. quadriceps femoris ++ ++ + + 

m. tensor fasciae latae + + + + 

adduktory stehna +++ +++ ++ +++ 

m. iliacus ++ +++ ++ ++ 

m. pirifomris ++ +++ ++ +++ 

m. coccygeus + s + s 
ischiokrurálne svaly +++ +++ +++ +++ 

m. erector spinae ++ +++ + ++ 

m. psoas mj. et min. ++ ++ + ++ 
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m. quadratus lumborum + + + ++ 

m. rectus abdominis ++ ++ ++ ++ 

Diaphragma + ++ + ++ 

m. pectoralis ++ +++ + ++ 

stredná časť m. trapezius ++ ++ ++ ++ 

m. subscapularis + +++ + ++ 

m. infra - a supraspinatus ++ +++ + ++ 

m. supinator, m. biceps a extenzory prstov ++ ++ ++ ++ 

m. triceps brachii - dlhá hlava + + + + 

flexory prstov N + N + 

homá časť m. trapezius + +++ + +++ 

m. scaleni ++ +++ ++ ++ 

krtáké extenzory krčné ++ ++ ++ ++ 

Hodnotenie: 

N - norma, + - zvýšené napatie, ++ - tender point, +++ trigger point, S - spazmus 

e) vyšetrenie periostových bodov 

kostrč nebolestivá, SIPS bolestivost' pretrváva 

j) vyšetrenie jaziev 

pacientka má na koží celkovo 6 jaziev 

po revízii kolena dx. z r.l993 - pozdÍž mediálnej hrany pately, cca10cm dlhá, palpačne stále 

bolestivá, opuch o niečo ustúpil, ale stále prítomný, oválneho 

tvaru 

po operácii TEP dx. z r. 2004 - cca15cm dlhá, palpačná citlivost' hladením ustupuje 

po gynekologickej operácii z r. 1968 ar. 1978- vertikálnajazva pod pupkom k podbrušku 2x na 

tom istom mieste, cca 15cm dlhá, bolestivost' a posunlivosť sa 

hladením a starostlivosťou začali upravovat', rovnako ako i 

projekcia bolesti 

po operácii varixov sin. z r. 1990- na troch miestach 

- cca 8cm mediokaudálne pod inguinou - bez reakcie na tlak 
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- 1 Ocm nad vnútomým sin. maleolom - bolestivosť pri tlaku 

nezmenená 

- na vnútomom sin. maleole - bez palpačnej citlivosti, kl'udná 

3.5.1.10 Testovanie úchopu 

od úvodného vyšetrenia bez zmeny 

3.5.1.11 Vyšetrenie pohyblivosti chrbtice 

Krčná chrbtica 

Aktívna pohyblivosť - rozsah pohybov bez obmedzení, rotácia 80°bilat. bez súhybu, úklon 

s miemou rotáciou 

Pasívna pohyblivosť - rozsah pohybov približne zhodná s aktívnym pohybom, na konci je možné 

dopruženie 

Vyšetrenie do segmentu - AO pruží, rotácie pružia, C6- C7, C-Th prechod -joint play prítomná 

Pletenec ramenný a horná končatina - kÍbna vol'a 

- pozitívna zmena kÍbnej pohyblivosti dx. ramena 

Hrudná chrbtica 

Vyšetrenie pohyblivosti do segmentu 

anteflexia - došlo k uvol'neniu segmentov hrudnej chrbtice a k lepšiemu rozvíjaniu v oblasti 

dolnej hrudnej chrbtice 

extenzia- nerozvíja sa od Th 7 kaudálne 

úklon a rotácia -jednotlivé úseky sa rozvíjajú minimálne, ale pohyb je prítomný 

Rebrá- anguli costae palpačne nebolestivé 

Drieková chrbtica 

Aktívna pohyblivosť 

predklon- dochádza k minimálnemu odvíjaniu stavcov 

záklon - plynulé odvíjanie stavcov 

úklon - dx. synkinéza panvy, stavce sa rozvíjajú, sin. dochádza k zlepšeniu rozvíjania 

Vyšetrenie pohyblivosti do segmentu 
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flexia - stavce sa odďal'ujú 

extenzia - minimálny pohyb stavcov 

lateroflexia - minimálny pohyb stav co v 

pruženie vidličkou- je možné po celej dÍžke chrbtice 

Sakroiliakálne skÍbenie a dolné končatiny 

SI- sin. pruží, dx. ešte stále dochádza k blokáde 

hlavičky fibuly bilat. oboma smermi zlepšenie vol'nosti - pruženia, patella sm. vol'ná, dx. 

mediálne pretrváva tvrdá zarážka 

hlavičky metatarzov 2.a 3. prstu bilat., zlepšenie kÍbnej vole, ustúpenie bolestivosti 

3.5.2 Záver vyšetrenia 

Pri stoji došlo k zmene držania dolných končatín. Rozšíreniu stojnej báze, k zlepšeniu úchopovej 

funkcie chodidla a zlepšeniu celkovej stability stoja a chodze. Najvačším fyzickým i psychickým 

prínosom pre pacientku je zavedenie podpatenky o výške 0,6cm pod rDK. Zmenila sa tým 

celková statika trupu, došlo k narovnaniu skoliotického zakrivenia, zmene ťažiska a tým i zmene 

zaťaženia DKK, ktoré sa viac-menej vyrovnalo. Rozdiel v zaťažení je cca. 4kg z po vodných 17kg 

preťaženia PDK. Po zavedení podpatenky a ovplyvnení aktivity jaziev, mobilizácii 

metatarzálnych kÍbov, ako i kÍbov fibuly a SlskÍbenia, PIR gluteálnych svalov a ovplyvnenia 

svalov panvového dňa došlo už po prvých sedenia k odstráneniu bolestivosti kostrče a zmene 

stereotypu chodze. Výrazná kačacia chodza ustúpila. V prvých sedeniach sa nám podarilo 

odstrániť bolestivosť pravého ramenného kÍbu, čo bolo pre pacientku vel'kou motiváciou 

v terapii. Mohla sa po dlhej dobe bezbolestne a bez substitučnej pomoci obliecť, natiahnuť a 

zapnúť sukňu, obliecť tričko, vyzliecť košel'u, učesať sa pravou rukou). Bolo nutné a ešte stále i 

je nutné pacientku upozorňovať na možnosť vol'nej chodze. Stále sa vracia ešte do starého 

stereotypu strnulosti, ktorý bol ochranou proti bolesti. Používaním podpatenky sa zmenilo napatie 

paravertebrálneho svalstva, a svalstva v oblasti pod pravou lopatkou. Makkými technikami došlo 

k ovplyvneniu bolestivých bodov a triggerpointov hlavne v oblasti šije - m. trapezius, m. SCM, 

krátkych extenzorov a flexorov šije; extenzorov krčnej chrbtice, mm. pectorales, pomocou PIR 

k pozitívnej zmene napatia rotátorov ramenného kÍbu(m. deltoideus, m. supraspinatus, m. 
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infraspinatus, m. teres minor, m. teres maior, m. subscapularis, m. latissimus dorsi), , rovnako 

uvol'neniu svalov krku a šije. U svalov trupu sa zmenilo napatie brušného svalstva, posílili sme 

svalstvo, tým pádom opomý systém. Spolu s uvol'nením flexorov bedrového kÍbu, dochádza 

k zmene zaťaženia driekovej a krížovej oblasti a zároveň k zmenšeniu anteverzie panvy. 

Pacientka si odnáša i zlepšenie dychovej vlny, na čo musí ešte stále myslieť a kontrolovať sa, aby 

zabránila hlavne preťažovaniu homej častí hrudníka,svalom šije a krku, a aby prehÍbila dýchanie, 

zamerala ho do brušnej oblasti. Dýchanie samé o sebe udržuje aktivitu svalov a pri vedomom 

správnom prevedení dychovej vlny dochádza k zapojeniu i stabilizačných svalov trupu. 

Pri vyšetrení hybných stereotypov podl'a Jandu došlo k zmene v lumbosakrálnej oblasti. 

Pacientka si sama vedome a správne dokáže skorigovať, aby sa nedostávala i pri cvičebnej 

zostave z kúpel'ov do hyperlordózy a nepreťažovala tento segment. Zároveň je schopná 

obmedziť činnosť m. quadratus lumborum a flexorov bedrového kÍbu pri abdukcii DK. Rovnako 

je schopná pri koncentrácii dodržovať správne časové zapojenie abduktorov ramenného kÍbu. Je 

poučená o zásadách školy chrbta. 

Z neurologického hl'adiska došlo k zlepšeniu rovnováhy celého tela, ktoré sa odzrkadlilo pri 

Rhombergovom stoji. Pri senzomotorickom cvičení na úseči bolo zlepšenie vidieť už na štvrtej 

terapii. Hautantova skúška preukázala pozitívnu zmenu v joint play v oblasti AO skÍbenia. 

Problémom ostáva ešte bolestivosť PDK, jej rozsah do Abd. a rotácii, opuch a bolesť pravého 

kolenného kÍbu, znížené reflexy na DKK, ich celková 'spavosť', znížený tonus ťDK. Na 

neposlednom mieste je nutné, aby pacientka znížila svoju telesnú hmotnosť. 

3.6 Zhodnotenie efektu terapie 

3.6.1 Status present 

Pacientka odchádza subjektívne spokojná, bez bolesti kostrče a úl'avou v driekovej a krížovej 

oblasti, so zmiemením bolesti pravého bedrového kÍbu a kolena. Pociťuje zlepšenie svojho stavu, 

ktoré je podl'ajej tvrdenia najvýraznejšie za posledné dva roky. 
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3.6.2 Výsledok terapie 

Ciel' terapie - odstránenie bolesti v driekovej oblasti, odstránenie bolesti kostrče, odstránenie 

bolesti pravého ramenného kÍbu a zlepšenie jeho rozsahu pohybov, ovplyvnením svalových 

disbalancií, svalového tonu hypertonických a oslabených svalov bol splnený. Pacientka tieto 

oblasti vníma subjektívne bez problémov. Objektívne sa zmenily rozsahy pohybov, odstránili sa 

kÍbne blokády (viz. výstupné vyšetrenie ). Pri poslednej návšteve už ustupovali pacientke i bolesti 

pravého bedrového kÍbu a kolena, čo je dost' pozitívne a motivačné aby pacientka pokračovala 

v terapii. 

Úpravou pomerov medzi chrbtovými a brušnými svalmi, rovnako aj uvol'nením flexorov 

bedrových kÍbov , senzomotorickou stimuláciou a ovplyvnením celkovej stability došlo ku 

korekcii držania tela. Vel'mi veÍkou pozitívnou zmenou bolo nadstavenie .CDK podpatenkou o 

vel'kosti 0,6cm, čím došlo k okamžitej zmene skoliotického držania a zmene ťažiska. Objektívne 

sa to preukázalo kontrolným vyšetrením za pomoci olovnice. Skoliotická krivka oblasti Th/L 

prechodu vymizla a olovnica viedla stredom gluteálnej ryhy, dopadajúc do stedu medzi obe 

DKK. Pacientka už po krátkej dobe chodze s podpatenkou pociťovala úl'avu na pravom 

bedrovom kÍbe. 

Z neurologického vyšetrenia došlo k zmene pri vyšetrení rovnováhy. Pacientka pri 

Rhombergovom stoji III pocit'ovala vačšiu istotu. Ošetrením hlavových kÍbov a svalového tonu 

v oblasti krku a šije došlo k zmene i pri Hautantovej skúške. Pri kontrolnom vyšetrení vyšla bez 

stranových deviácií. 

V driekovej chrbtici došlo k zvačšeniu rozsahu pohybu a k zlepšeniu rozvíjania chrbtice. Po 

nácviku dychovej vlny sme vytvorili podmienky pre tonizáciu brušnej steny, zlepšeniu 

dychového stereotypu a k zlepšeniu funkcie posturálneho systému. Reflexne sa uvolnili i svaly 

ústneho dna. Došlo k posíleniu brušných svalov ( je potreba dlhodobejšej spolupráce), pri 

nácviku dychovej vlny sa začal zapojovať i m. transverzus abdominis. 

Hned' po prvých dvoch sedeniach pacientka odišla na víkend domov. Počas víkendu cítila úl'avu 

od bolestí kostrče. Ďalší týždeň sa nám na sedeniach podarilo odstrániť bolesť pravého 
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ramenného kÍbu a upraviť rozsah pohyblivosti, čo pred tým bolo pre pacientku problémom 

hlavne pri obliekaní/ vyzliekaní, česaní. Na panve sa zmiemila anteverzia, a došlo k vyhladeniu 

lumbálnej hyperlordózy. Upravila sa i chodza pacientky, ktorú si všimli i rodinný príslušníci. 

Obmedzila sa jej kačacia chodza so strnulým držaním trupu. 

Za vel'ký problém som považovala aktivitu jaziev a ich zreťazené posobenie, ktoré sa nám začalo 

dariť efektívne ovplyvniť až pri posledných návštevach, a to zmenou techniky ich 

ovplyvňovania( hladením celou plochou dlane, akoby vytvorením prisatia celej dlane na povrch 

jazvy a oko litého tkaniva a sunutie ruky bez toho, že by sa 'odlepila' od pokožky, s trvaním do 

nepríjemného pocitu na dlani) , čím začali ustupovať i bolesti prvého bedrového kÍbu a pravého 

kolena a jazvy prestali byť hypersenzitívne. Vel'mi pozitívne pacientka vnímala uvol'nenie 

bedrového kÍbu pomocou trakcie v ose femuru s pridaním PIR. Je to riešenie len krátkodobé a 

preto je možnosť ho opakovane aplikovať v prípade potreby pacientky i v domácom prostredí po 

zaškolení domácích príslušníkov. Pacientka subjektívne i objektívne pozitívne reagovala skor na 

jemné makké techniky ( hladenie, jemné masáže, dotyk všeobecne ). 

Z mojho hladiska bolo doležité i upraviť cvičebnú zostavu pacientky na chrbát a DKK, ktorú si 

denne cvičí, aby sa predišlo fixácii nevhodných pohybových stereotypov najma do abdukcie 

DKK, preťažovaniu LS oblasti. 

Tab. č.17 Najvýraznejšie zmeny vo funkčnom teste v priebehu terapie- výsledok terapie 

Funkčný test 19.1.2006 8.2.2006 
Stoj na dvoch váhach ~DK 32kg ~DK 40kg 

PDK 51 kg PDK 44kg 
Obvodové rozmery dolných 
končatín ( opuch ) : 
- koleno ~39 p 40 ~ 39 P39,5 

- tuberositas tibiae ~ 36 p 38,5 ~36 p 37,5 

Vyšetrenie klbnej 
pohyblivosti: bolestivé bez bolesti 
- PHK ramenný kÍb s 30- o -160 s 30-0-180 

F 130 - O - nemerané F 180 - O - nemerané 
R 70- O- 60 R90-0-90 

sin. R 40 - O - 15 sin. 40 - O - 20 
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- bedrovýklb dx. R 15- O- 35 dx. 25-0-40 

sin.S100-0-0 sin. 120 - O - O 
- kolenný kÍb dx. S 100 - O - O dx. 110-0- o 

Stoj na 1 DK bilat. zapojenie svalov trupu a HK - nedochádza k aktivácii 
vel'kých 

svalových skupín 
- vytvorí trojbodovú oporu 

Vyšetrenie rozvíjania 
chrbtice: Sem 10cm 
- Siborova skúška 

+20cm +10cm 
- Thomayerova skúška 

+3cm +4cm 
- Ottova inklinačná skúška 

sin. 12cm sin. 14cm 
- skúška latero:flexie dx. llcm dx. 14cm 
Základné hybné stereotypy: 
- abdukcia bedrového kÍbu bilat 2+ 1, 4, 6, 3, 5, 7 dx. 1+2,3+5,4+6, 7 

sin. 1 +2, 4, 3, 5, 6, 7 
Aktivita jaziev aktívne, hypesenzitívne zníženie citlivost, aktivita na 

ústupe 

ostatné zmenené údaje sú zvýraznené tučným písmom v odstavci 3.6.2 

Celkove by som terapiu zhodnotila za efektívnu. Dosiahli sme predom stanovené ciele terapie. 

DÍžka trvania efektu terapie však bude závisiet' od schopností pacientky osvojit' si nové náviky a 

správne pohybové stereotypy. Liečba si preto vyžaduje viacej času, v čom je jej náročnost', 

zároveň motiváciu a trpezlivost' zo strany pacientky. Z hl'adiska diagnostického považujem 

terapiu za úspešnú, čo je nevyhnutné k ďalšiemu pozitívnemu ovplyvneniu stavu. 
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4. Záver 

Pri spracovaní bakalárskej práce som sa podrobnejšie zoznámila s problematikou 

vertebrogénneho ochorenia po stránke teoretickej i praktickej. Uvedomila som si problematiku 

tohoto ochorenia vzhl'adom kjeho častému výskytu a vzhl'adom k jeho širokej etiológii, na ktorej 

sa podiel'ajú nielen faktory anatomické, fyziologické a konštitučné, ale aj faktory psychosociálne. 

Z tohoto hl'adiska je i terapia vcelku problematická, pretože vyžaduje dlhodobý komplexný 

prístup. V terapii je nutné 'preladit'' chorého nielen z hl'adiska motorickej stránky, ale i po 

stránke motivačnej a psychickej. 

Problematika tohoto ochorenia pramení pravdepodobne tiež z neinformovanosti chorých. Sami 

nevedia ako sa správat' k vlastnému telu, ako ho šetriť a zbytočne nenamáhat'. Zároveň sa táto 

problematika týka schopnosti a ochoty vzdat' sa zaužívaných zvyklostí. 

Pri spracovaní práce som mala možnost' pojat' komplexne terapiu pacienta od prvej návštevy až 

po ukončenie liečebného pobytu na klinike. Mala som možnost' overit' si schopnost' pracovat' 

samostatne s pacientom, zároveň s informáciami týkajúcimi sa danej problematiky a ich účinným 

využitím v praxi. Vzhl'adom k diagnóze, jej variabilite príčin a následkov a roznym možnostiam 

ich riešenia, bolo pre mňa prínosné moct' konzultovat' problematiku s odbornými pracovníkmi, a 

i týmto sposobom overovat' a upevňovat' vlastné poznatky a postoje týkajúce sa ochorenia a jeho 

terapie. V prvom rade a najpodstatnejšia ostáva potreba individuálneho prístupu k pacientovi. 
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6. Zoznam použitých skratiek 

abd. 

AC 

ADD 

ADL 

AEK 

akt. 

AO 

hi lat. 

C-Thp 

C7 

Cch 

DIP 

DK 

DKK 

dx. 

E 

ER 

F 

F 

HK 

HKK 

HSS 

IP 

IPl 

IP2 

JP 

L5 

Leh 

LIS 

LTV 

abdukci a 

acromioclaviculáme skÍbenie 

addukcia 

activity of daily livings 

agisticko - excentrické kontrakčné postupy 

aktívne 

atlantooccipitálne skÍbenie 

bilaterálne, obojstranne 

prechod krčnej a hrudnej chrbtice 

7. krčný stavec 

krčná chrbtica 

distálny interphalangeálny kÍb 

dolná končatina 

dolné končatiny 

vpravo 

extenzia 

extrarotácia 

flexi a 

:frontálna rovina pri goniometrickom vyšetrení SFTR 

homá končatina 

homé končatiny 

hlboký stabilizačný systém 

interphalangeálny kÍb 

proximálny interphalangeálny kÍb 

distálny interphalangeálny kÍb 

joint play 

5. hrudný stavec 

drieková chrbtica 

krížová oblast', prechod driekovej a krížovej časti chrbtice 

liečebná telesná výchova 
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I:DK 

I:HK 

m. 

MB 

N 

n. 

o. 

p 

PDK 

PHK 

PIP 

PIR 

PNF 

PV 

R 

RKM 

r. 

s 
se 
SCM 

SI 

SIAS 

SIPS 

Stp. 

Th/L 

Thch 

favý 

fvá dolná končatina 

fvá homá končatina 

musculus, sval 

mobilizácia 

norma 

nerv 

obvod 

pravý 

pravá dolná končatina 

pravá homá končatina 

proximálny interphalangeálny kÍb 

postizometrická relaxácia 

proprioceptívna neuromuskuláma facilitácia 

paravertebrálny 

rotačná rovina 

Rehabilitačná klinika Malvazinky 

reflex 

sagitálna rovina 

strenoclavicuálmy kÍb 

musculus stemocleidomastoideus 

sakroiliakálny kÍb 

spina iliaca anterior superior 

spina iliaca posterior superior 

status post 

prechod hrudnej a driekovej chrbtice 

hrudná chrbtica 
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