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ÚVOD 
 
     Na kvalitě lidského života se podílejí mnohé hodnoty. Za jednu z prvořadých 

považujeme zdraví, které je výsledkem celé řady podmiňujících faktorů a jejich 

vzájemné provázanosti. 

     Neodmyslitelnou součástí našich životů se bohužel stávají tzv. civilizační choroby, 

mezi které se řadí i vertebrogenní onemocnění. Vertebrogenní poruchy zaujímají 

druhé místo v žebříčku nejčastějších onemocnění na celém světě. Uvádí se, že 

téměř 80% populace zažije za život alespoň jednu ataku bolestí zad. Roční 

prevalence bolestí zad u populace v produktivním věku činí zhruba 40%, z toho 10% 

skončí v pracovní neschopnosti a stejné procento přechází do stadia chronicity. 

     S pacienty, kteří přicházejí na ambulantní pracoviště s bolestmi zad, se setkávám 

denně. Někteří z nich zažili jednu epizodu bolesti zad, mnozí jimi trpí opakovaně. 

Jejich etiologie je odlišná od funkčních poruch až po poruchy na podkladě 

degenerativních změn. První volbou léčby je konzervativní terapie. V současné době 

je možno využít značného počtu kinezioterapeutických postupů při konzervativní 

léčbě vertebrogenních obtíží. Často si kladu otázku: ,,Jakou léčebnou metodiku zvolit 

v rámci kinezioterapie u pacientů s bolestmi zad?‘‘ Řada klinických studií 

jednoznačně potvrzuje, že pohybové programy významným způsobem snižují riziko 

recidiv a brání přechodu onemocnění do chronicity. Jedním z hlavních předpokladů 

úspěšné léčby je aktivní spolupráce pacienta. Z konzervativní terapie jsem si vybrala 

metodu McKenzieho, neboť je jednou z metod, která je založena na filozofii aktivního 

přístupu pacienta k léčbě. V současnosti je jednou z nejvíce výzkumem podložených 

metod v oblasti fyzioterapie. Nedávno jsem absolvovala kurz mechanické diagnostiky 

a terapie a chtěla jsem si v praxi ověřit její efektivitu při léčbě bolestí zad. Právě 

z tohoto důvodu jsem si zvolila bakalářskou práci na téma: ,,Využití metody 

McKenzieho u vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře‘‘. 

      Teoretická část práce pojednává stručně o anatomických a kineziologických 

souvislostech, vertebrogenních poruchách, diagnostických a terapeutických 

postupech a metodě McKenzieho. 

     Speciální část je věnována diagnostice, terapii touto metodou, výzkumnému 

šetření a vyhodnocování získaných dat použitím Rollandova dotazníku a vizuální 

analogové škály. 
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Cíle 
 
Hlavním cílem této práce je zjistit míru efektivity metody McKenzieho u pacientů 

při terapii vertebrogenního algického syndromu v oblasti bederní páteře.  

 

Dílčí cíle: 

 Ověřit si vliv metody McKenzieho na snížení intenzity bolesti. 

 Ověřit si vliv této metody při zvládání aktivit běžného denního života. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 
1.1  Anatomie a kineziologie 
 
      Nosným pilířem celého lidského organismu je páteř. Plní tři základní funkce. Je 

pohybovou osou těla, chrání míchu uloženou v páteřním kanálu a kořeny míšních 

nervů a podílí se na udržení rovnováhy těla (Ambler, 2006). Délka celé páteře u 

dospělého člověka činí přibližně 35% jeho tělesné výšky, z toho asi ¼ připadá na 

meziobratlové ploténky (Müller, 2005). Pro lidskou páteř je příznačné zakřivení 

v rovině sagitální. V sagitální rovině dochází k pravidelnému střídání obloukovitého 

vyklenutí dopředu (lordóza) a obloukovitého vyklenutí dozadu (kyfóza). Krční lordóza 

s vrcholem při C4 - C5 přechází v hrudní kyfózu s vrcholem Th6-Th7, která pokračuje 

v bederní lordózu s vrcholem L3-L4 a dále následuje kyfotické zakřivení na kosti 

křížové - promontorium (přechod L5-S1). Esovité zakřivení poskytuje páteři pružnost 

a při chůzi umožňuje pérovací pohyby (Čihák, 2001, Grim, Druga 2002). 

 

Páteř - columna vertebralis 

     Páteř je složena z 33 až 34 obratlů – 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních. Na tělo 

obratle L5 nasedá prostřednictvím meziobratlové ploténky báze kosti křížové. Kost 

křížová – os sacrum vzniká splynutím 5 obratlů. Kaudálním směrem přechází kost 

v hrot chrupavčitě spojený s kostrčí – os coccygis (4 – 5 srostlých obratlů) (Dylevský, 

2009). 

 

Junghansův pohybový segment 

     Základní funkční jednotku páteře tvoří Junghansův pohybový segment, který se 

skládá ze dvou sousedních obratlů s oblouky a kloubními výběžky a z meziobratlové 

ploténky. Celý segment doplňuje systém svalů, vazů, kloubní pouzdra, nervové a 

cévní zásobení (Müller, 2005). Anteriorní část segmentu je složena ze dvou 

sousedních obratlových těl, meziobratlové ploténky a longitudinálních ligament. 

Posteriorní část segmentu tvoří odpovídající obratlové oblouky, intervertebrální 

klouby tvořené facetami, transverzální a spinózní výběžky a ligamenta (Nordin et al., 

1989). 
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Anteriorní pilíř zastává statickou úlohu a posteriorní plní dynamickou roli. Pohyblivost 

segmentu je odpovědná za pohyby celé páteře (Kapandji, 2004). Páteř se 

standardně skládá z 24 pohybových segmentů (Dylevský, 2009). 

 

Každý segment má z hlediska funkce pět komponent: (Véle, 2006) 

 Nosnou – obratle 

 Fixační – meziobratlové vazy 

 Hydrodynamickou – meziobratlové destičky a cévní systém páteře 

 Kinetickou – klouby 

 Kinematickou – svaly 

 

 Nosná komponenta segmentu 

Obratle – vertebrae 

          S výjimkou prvních dvou krčních obratlů, atlasu a axisu, je každý obratel tvořen 

obratlovým tělem – corpus vertebrae, obratlovým obloukem – arcus vertebrae a 

obratlovými výběžky – processi (Naňka, 2009). V jednotlivých úsecích páteře mají 

obratle charakteristické znaky a liší se velikostí a tvarem (Grim, Druga, 2002). 

     Obratle se řadí mezi pohyblivé segmenty osového orgánu, které vytvářejí tři 

flexibilní oporné sloupce. Masivním sloupcem jsou obratlová těla a kloubní výběžky 

tvoří dva menší oporné sloupce. Tyto sloupce umožňují omezenou pohyblivost 

jednotlivých segmentů, ale i flexibilní lokální zpevnění určitého úseku páteře dle 

okamžité potřeby. Pružně spojené obratle vytvářejí současně pohybovou osu těla a 

pevné pouzdro pro ochranu míchy (Véle, 2006). 

 

 Fixační komponenta segmentu 

Vazivový aparát 

     Vazivo je bohatě inervováno a slouží jako zdroj proprioceptivních signálů, které 

informují o pozici a směru pohybu jednotlivých částí páteře (Čihák, 2001). Vazivová 

kloubní pouzdra obepínají klouby a podílejí se na kloubní vůli. Vazy zpevňují kloubní 

pouzdra a omezují pohybový rozsah segmentů, aby nedocházelo k poškození 

struktury. Stabilitu segmentů na páteři zajišťují dva typy vazů (ligamenta) – dlouhé a 

krátké (Véle, 2006). 
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Dlouhé vazy páteře  

     Významnou funkci pro celkovou stabilizaci páteře představují dlouhé vazy: přední 

podélný – lig.longitudinale  anterius a zadní podélný vaz – lig.longitudinale  posterius. 

     Lig.longitudinale anterius – vede od prvního krčního obratle až po kost křížovou, 

spojuje přední plochy obratlových těl a meziobratlových plotének, kaudálně 

pokračuje jako lig.sacrococcygeum anterius. Při záklonu páteře se napíná a 

zabraňuje vysunutí meziobratlové destičky směrem dopředu.  

     Lig.longitudinale posterius – jde od kosti týlní také po kost křížovou, dále 

pokračuje jako lig.sacrococcygeum posterius, spojuje zadní plochy obratlových těl a 

meziobratlových plotének. Napíná se při předklonu a zabraňuje vysunutí 

meziobratlové destičky směrem do páteřního kanálu (Čihák, 2001, Dylevský, 2009, 

Véle, 2006). 

 

Krátké vazy páteře 

     Ligg.flava – spojují jednotlivé obratlové oblouky od druhého krčního obratle po 

kost křížovou a uzavírají míšní kanál na dorzální straně. 

     Ligg.interspinalia – spojují vzájemně trnové výběžky. Omezují rozsah pohybu 

páteře do flexe. 

      Ligg.intertransversalia – spojují příčné výběžky, omezují rozsah do flexe a 

kontralaterální lateroflexe. 

      Lig.supraspinale – vede po povrchu trnových výběžků v oblasti Thp a Lp, 

směrem kaudálním se vytrácí a směrem kraniálním ve výši sedmého krčního obratle 

přechází v lig.nuchae. 

      Lig.nuchae – tenká vazivová ploténka z kolagenních vláken s příměsí elastických 

vláken spojuje hlavu s krčními obratli a tvoří úpon pro m.trapezius 

(Čihák, 2001, Dylevský,2009, Véle, 2006).  

 

 Hydrodynamická komponenta segmentu 

Meziobratlová ploténka – discus intervertebralis 

     Meziobratlové destičky (příloha č.1) jsou ploténky vazivové chrupavky obalené 

tuhým kolagenním vazivem, které spojují sousedící plochy obratlových těl. Celkový 

počet destiček je 23, tj. o jednu méně než je pohybových segmentů páteře. První 

disk je nejnižší a nachází se mezi C2 a C3, poslední nejvyšší je mezi L5 a S1. Každá 

ploténka se skládá z centrálně uloženého jádra – nucleus pulposus (NP) a zevního 
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vazivového prstence – anulus fibrosus (AF).Plochy, kterými ploténka sousedí a 

srůstá s obratlovými těly, jsou pokryty vrstvičkou hyalinní chrupavky. Ta zajišťuje 

difúzi vody a živin mezi kostní tkání obratle a ploténkou, chrání kostní tkáň obratle 

proti pronikání NP a zvyšuje odolnost meziobratlové ploténky na tah (Čihák, 2001, 

Dylevský, 2009, Kasík, 2002). 

     Nucleus pulposus představuje rosolovité řídké jádro kulovitého až diskovitého 

tvaru, uložené lehce excentricky u zadního okraje disku. Anulus fibrosus je tvořen 

kolagenními vlákny kondenzovanými do deseti až dvanácti lamelárně uspořádaných 

vazivových prstenců. Vlákna sousedících lamel se kraniokaudálně kříží pod úhlem  

30 – 80°(dle úseku páteře) a tím zvyšují pevnost struktury. V zadní části AF jsou 

lamely užší než v přední části a po stranách, což vede k jejich zvýšené náchylnosti 

k degeneraci (Dylevský, 2009, Kasík, 2002). 

     Meziobratlové ploténky nemají zhruba od 18 – 20. roku života vlastní cévní 

zásobení a jsou tedy považovány za největší avaskulární struktury živého organismu. 

Jejich výživa, jak již bylo řečeno, je zajišťována z okolních tkání a cév 

prostřednictvím krycích chrupavčitých destiček a periferních částí AF. Při transportu 

tekutin a živin se uplatňuje proces pasivní difúze a pumpový mechanismus. Při 

zatížení je tekutina z ploténky vytlačována a naopak při odlehčení dochází 

k nasávání tekutiny zpět. Hlavními strukturálními složkami ploténky jsou 

proteoglykany, kolagen a voda. Proteoglykany jsou zodpovědny za hydrataci 

ploténky. Nucleus pulposus obsahuje kolem 85% vody a AF přibližně 78%. Vlivem 

degenerativního procesu a rostoucího věku klesá obsah vody v obou tkáních na 70% 

(Kasík, 2002). 

     Inervace meziobratlové ploténky je zprostředkována větvemi z ramus ventralis 

nervus spinalis, nervus sinuvertebralis a rami communicantes albi et grisei. Právě 

proto, že některé části ploténky, dlouhá ligamenta, kloubní pouzdra a periost mají 

vlastní inervaci, mohou být zdrojem bolesti (Kasík, 2002).  

     Meziobratlové ploténky zajišťují axiální stabilitu páteře. Flexibilita těchto měkkých 

tkáňových struktur umožňuje pohyb v pohybových segmentech ve všech rovinách 

(sagitální – flexe a extenze, frontální – lateroflexe, horizontální – rotace do obou 

směrů). Dále fungují jako hydrodynamické tlumiče absorbující statické a dynamické 

zatížení páteře. Jsou vystaveny neustálému vlivu axiálního zatížení, které způsobují 

vnitřní síly (hmotnost těla, svalové a ligamentózní napětí) i vnější (změna polohy). 

Tyto síly nejsou konstantní. Každý pohyb mění tlakové poměry v celém pohybovém 
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segmentu. Celkový interdiskální tlak je součtem tlaků vznikajících jako výsledek 

svalových kontrakcí a polohy páteře (Kasík, 2002, Dylevský, 2009). Meziobratlová 

ploténka se chová jako pumpa, fáze zatížení se střídá s fází uvolnění. Fáze 

komprese, k níž dochází především přes den ve stoji, vede k deformaci kolagenní 

kostry a vytlačení tekutiny z disku. V noci vleže ve fázi uvolnění bez působení 

gravitace  NP  nasává  tekutinu zpět. Z tohoto  důvodu  je výška  člověka  po ránu asi 

 o 1 – 2 cm větší nežli večer a také flexibilita páteře je ráno vyšší (Kasík, 2002, 

Kapandji, 2004, Dylevský, 2009). 

     Zatížení meziobratlových plotének se mění vzhledem k poloze těla. Nejmenší 

zatížení ploténky je vleže na zádech, vleže na boku se její zatížení výrazně zvětšuje. 

Zatížení dále roste v poloze ve stoji, v sedu, při předklonu, při zvedání se ze sedu a 

při zvedání břemen. K největšímu zatížení dochází při zvedání břemen vsedě 

(Rychlíková, 2004). 

     Z biomechanického hlediska se rozlišuje statické a dynamické zatížení disku. Při 

statickém zatížení (kolmo na plochu ploténky) dochází k napnutí vazivového 

prstence a rovnoměrnému oploštění disku. Při aktivní elongaci dochází k opačnému 

procesu, kdy se prstenec napíná do délky a NP se zužuje. Při dynamickém zatížení 

se obratle naklánějí a ploténka je zatěžována nerovnoměrně. Pevně uzavřené jádro 

se posouvá od stlačované strany ke straně natahované, zatímco AF je na jedné 

straně stlačován a na opačné namáhán v tahu. Ploténka je maximálně namáhána při 

kombinaci axiálního tlaku a rotace (Dylevský, 2009, Kapandji, 2004). 

 

 Kinetická komponenta segmentu   

     Articulatio craniovertebralis – je složité spojení lebky a krční páteře. Skládá se ze 

dvou částí z articulatio atlantooccipitalis (spojení mezi atlasem a týlní kostí), které 

umožňuje v kloubu kývavé pohyby, předsun a lehké úklony hlavy, a z articulatio 

atlantoaxialis medialis a lateralis (spojení mezi atlasem a axisem) zajišťujícím pohyby 

rotační (Dylevský, 2009, Naňka, 2009). 

     Articulatio intervertebralis – je tvořené kloubními výběžky a poměrně volným 

kloubním pouzdrem. Kloubní plochy mezi dvěma processi articulares mají různý tvar 

i sklon lišící se podle úseku páteře (Dylevský, 2009, Naňka, 2009). 



 

 13  

 Kinematická komponenta segmentu 

     Pohyby trupu jsou realizovány trupovými svaly: svaly zádovými, břišními a svaly 

pánevního dna. Na pohyb trupu má výrazný vliv i respirace (Véle, 2006). 

Hluboké svaly zádové 

     Hluboké svaly ovlivňují postavení jednotlivých obratlů navzájem, nejkratší snopce 

spojují dva nejbližší segmenty, povrchněji uložené spojují více segmentů. V 

segmentu umožňují extenzi, rotaci, lateroflexi a svojí aktivitou snižují axiální tlak na 

meziobratlové ploténky. Působí také jako antagonisté břišních svalů. Tyto svaly se 

dělí  do  několika  systémů:  systém  sakrospinální, spinospinální, spinotransverzální,  

transverzospinální a systém krátkých zádových svalů (Linc, Doubková, 2003, Véle, 

2006). 

 

Povrchní svaly zádové  

     Svým uložením a svou velikostí jsou tyto svaly schopné vyvinout velkou sílu a 

uplatňují se k vyrovnání velké nestability. Jejich aktivita k udržení vzpřímeného stoje 

je malá. Mohou se dělit na systém spinokostální a spinohumerální (Dylevský, 2009, 

Véle, 2006). Mezi spinokostální svaly se řadí m.serratus posterior superior a 

m.serratus posterior inferior (Naňka, 2009). Do spinohumerálního systému patří 

m.trapezius,  m.latissimus dorzi,  m.levator scapulae,  m.rhomboideus minor  a major  

(Naňka, 2009). 

 

Fascie 

     Fascia superficialis dorsi kryje povrchové zádové svaly. Fascia thoracolumbalis se 

rozprostírá v bederní krajině, tvoří aponeurózu m.latissimus dorsi a je složená ze 

dvou listů – povrchového a hlubokého. V oblasti šíje je uložená tenká fascia nuchae 

(Dylevský, 2009, Naňka, 2009).  

 

Břišní svaly 

     Tvoří břišní stěnu. Rozdělují se na skupinu ventrální, laterální a dorzální. Jsou ve 

své funkci diferencovány. Břišní svaly mají významnou posturální funkci a účastní se 

na dýchací mechanice. V určitém smyslu představují antagonisty zádových svalů. 

     Svaly ventrální skupiny jsou m.rectus abdominis a m. pyramidalis. M.rectus 

abdominis přibližuje symfýzu ke sternu, tím způsobuje retroflexi pánve a snižuje 

bederní lordózu. Účastní se břišního lisu. Laterální skupinu tvoří m.obliquus externus 
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abdominis, m.obliquus internus abdominis a m.transversus abdominis. Funkcí 

mm.obliqui abdominis je zejména flexe, lateroflexe a rotace. M.transversus 

abdominis má značný význam pro posturální funkci, účastní se břišního lisu a má 

blízký funkční vztah s bránicí (Naňka, 2009, Véle, 2006). 

 

Svaly pánevního dna 

     Pánevní dno tvoří dvě funkčně samostatné skupiny diaphragma pelvis a 

diaphragma urogenitale. Svaly pánevního dna uzavírají pánev, brání prolapsu 

vnitřních orgánů, spolupracují s bránicí a břišními svaly při dýchání. V posturální 

funkci mají podobnou roli jako bránice (Véle, 2006). 

 

Bránice 

     Bránice (diaphragma) je plochý sval, kopulovitě formovaný v podobě membrány, 

který odděluje hrudní a břišní dutinu. Je nedílnou součástí funkčního komplexu svalů 

trupu s břišními svaly a svaly pánevního dna – viz. hluboký stabilizační systém 

páteře (Dylevský, 2009, Véle, 2006). 

 

Hluboký stabilizační systém páteře 

     Hluboký stabilizační systém páteře představuje svalovou souhru, která 

zabezpečuje stabilizaci páteře během všech pohybů. Svaly hlubokého stabilizačního 

systému páteře jsou aktivovány při jakémkoliv statickém zatížení, zajišťují 

dynamickou stabilizaci páteře a plní významnou ochranou roli páteře proti působícím 

silám (Kolář, Lewit, 2005). 

 

Mícha 

     Mícha – medulla spinalis je provazcovitý útvar dlouhý 40 – 50cm probíhající 

páteřním kanálem. Je pokračováním prodloužené míchy (medulla oblongata) a 

kaudálně se zužuje v conus medullaris. Konec míchy se promítá do úrovně 

segmentu L1-L2. V nižších úrovních probíhají pouze nervové kořeny, které formují 

útvar tzv. cauda equina. Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů (vždy jeden pár 

z jednoho míšního segmentu), které vznikají spojením předních a zadních kořenů. 

Oba kořeny se spojují těsně před vstupem do foramen intervertebrale a tvoří tak 

smíšený míšní nerv (Naňka, 2009). 
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Cévní zásobení míchy 

     Míchu   zásobují   rr.spinales   z  větví  a.subclavia  a  z větví  aorta   descendens, 

 v kraniálním úseku krční míchy jsou zdrojem aa.spinales (Naňka, 2009). 

 

1.1.1  Bederní páteř 

     Bederní páteř je tvořena pěti bederními obratli (vertebrae lumbales). Bederní 

obratle (příloha č. 1) jsou ze všech největší. Těla obratlů jsou mohutná, vysoká 

přibližně 30mm a mají ledvinovitý tvar. Přední část těla obratlů je vyšší než zadní 

část, což vytváří bederní lordózu. Velikost obratlových těl bederních obratlů se 

zvětšuje kranio – kaudálním směrem. Obratlový otvor má trojúhelníkový tvar. Kloubní 

výběžky jsou orientovány v sagitální rovině a kaudálně se rozbíhají. Dolní kloubní 

výběžek L5 je orientován v koronární rovině. Původní příčné výběžky jsou v této 

oblasti rudimentární a funkci příčného výběžku má žeberní výběžek, který zde 

představuje rudimentární žebro (Čihák, 2001). 

     Bederní páteř (příloha č. 2) je nejvíce zatěžovaným úsekem na páteři, proto je 

svým tvarem a průběhem přizpůsobená své pohybové i nosné funkci. 

Nejzatíženějším segmentem bederní páteře je segment L5-S1, kde se na malé 

styčné ploše koncentruje zatížení dané hmotností celé horní poloviny těla. 

Lumbosakrální spojení má vliv na statiku, tvoří bázi páteře a působí jako tlumič, 

přenáší na ni pohyby z dolních končetin. 

     Mechanizmus pohybu závisí na tvaru a orientaci kloubních plošek, které jsou 

v oblasti bederní páteře uloženy horizontálně. Rozsahu pohybu odpovídá velikost 

meziobratlových plotének, která narůstá kaudální směrem. Výška meziobratlových 

destiček L1-L5 odpovídá zhruba 1/3 obratlového těla. Největší pohyblivost je 

v segmentech L4/5 a L5/S1. 

     Rozsah anteflexe se pohybuje v rozmezí 40 – 60°. Dochází při ní k oddálení 

kloubních a trnových výběžků, ligamenta a kloubní pouzdra se v průběhu pohybu 

napínají a limitují rozsah pohybu, horní obratel se naklání dopředu a NP se posunuje 

směrem k páteřnímu kanálu.  

     Retroflexe se pohybuje v rozmezí 30 – 35°, horní obratel se oproti spodnímu 

naklání dozadu, NP se posouvá dopředu. Trnové výběžky se přibližují a omezují 

rozsah pohybu. 

     Při lateroflexi se horní obratel sklání ke straně úklonu. Rotace je možná 

v rozsahu asi 10° na každou stranu (Kapandji, 2004, Kasík, 2002). 
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     Pohyblivost páteře závisí nejen na souhře facetových kloubů a meziobratlové 

ploténky, ale také na okolních měkkých tkáních, zejména ligamentózním aparátu 

páteře a pánve (Kasík, 2002). 

 

 

1.2  Vertebrogenní poruchy 
 
     Vertebrogenní onemocnění představují širokou interdisciplinární problematiku. Na 

diagnostice a léčbě  vertebrogenních onemocnění se kromě neurologie, podílí řada 

dalších    medicínských    oborů,   zejména   ortopedie,   rehabilitace,   revmatologie,  

neuroradiologie,  neurochirurgie, ale i řada léčebných směrů z oblasti tzv. alternativní  

medicíny. Dalšími obory, které se zabývají touto problematikou z diferenciálně 

diagnostických důvodů, jsou interní obory, z důvodu psychogenních faktorů zde hraje 

svou roli psychologie a psychiatrie. Někteří chroničtí nemocní jsou léčeni na 

specializovaných pracovištích, která se zaměřují na léčbu bolesti (Bednařík, 2010). 

 

1.2.1  Definice 

     Vertebrogenní algické syndromy se řadí mezi bolestivé stavy lokalizované 

nejčastěji v bederní, krční a hrudní oblasti v poměru 4: 2: 1, mající původ v páteři a 

okolních přilehlých strukturách. Vertebrogenní algické syndromy zahrnují poruchy 

funkční bez výraznějšího patologicko – anatomického substrátu a strukturální 

(Bednařík, 2010, Kolář, 2009). 

 

1.2.2  Incidence 

     Vertebrogenní onemocnění jsou druhým nejčastějším onemocněním na celém 

světě (Nováková, 2000). Jsou mimořádně častá a mají významný sociálně 

ekonomický dopad. Způsobují omezení aktivity u lidí do 45 roků věku (10 – 15% 

prostonaných dní) a jsou pátou nejčastější příčinou hospitalizace (Bednařík, 2010). U 

populace  v produktivním  věku  roční  prevalence  činí  zhruba  30 – 40%, z toho  se  

5 – 10% nemocných dostane do pracovní neschopnosti a stejné procento vykazuje 

známky přechodu do chronicity (Vrba & Kozák, 2002). 
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1.2.3  Rizikové faktory 

     Mezi nejobvyklejší rizikové faktory vertebrogenních obtíží se řadí: sedavý způsob 

zaměstnání s nedostatkem  pohybové aktivity, dlouhodobé jednostranné přetěžování  

pohybového aparátu a nadměrná tělesná hmotnost. Dalšími rizikovými faktory jsou 

typ profese, vibrace a kouření, které způsobuje mikroangiopatie a malnutrice 

chrupavek a vazů. Zatímco tyto faktory může člověk ovlivnit změnou životního stylu, 

věk, pohlaví, rodinné predispozice a antropometrické parametry se ovlivnit nedají 

(Kasík, 2002). Mezi jeden z nejvýznamnějších etiopatogenetických faktorů 

způsobujících vertebrogenní potíže je považován hluboký stabilizační systém páteře  

(Kolář, Lewit, 2005). Významnou úlohu v etiologii zaujímají také psychické poruchy 

provázené emoční tenzí. Tyto poruchy prostřednictvím limbického systému 

vyvolávají zvýšení svalového tonu, který pak přispívá ke vzniku a trvání bolestí zad 

(Hnízdil, 2000). 

 

1.2.4  Etiologie 

     Vznik vertebrogenního algického syndromu je podmíněn jak poruchami funkčními, 

tak i strukturálními. Porucha funkce obvykle předchází vzniku strukturálních změn, 

vede k přetížení struktur bohatých na receptory bolesti, dochází k nociceptivnímu 

dráždění, vzniku svalových spasmů a snížení pohyblivosti v pohybovém segmentu. 

Při opakovaných a déle trvajících funkčních změnách dochází ke změnám 

strukturálním, trofickým, produktivním a ke snížené odolnosti postižené části páteře, 

kde opět dochází k chybné funkci a vzniká circulus vitiosus (Ambler, 2006). Bolestivé 

stavy pramení i z nesprávného držení těla a svalových dysbalancí. Nejčastější 

příčinou těchto obtíží jsou chybné pohybové stereotypy, nadměrná fyzická práce 

nebo jednostranné přetěžování. Na druhou stranu i úbytek a nedostatek pohybové 

aktivity vede ke snížení kvality svalového a vazivového aparátu s následným 

vznikem obtíží. Příčinu bolesti zad však nelze hledat vždy v páteři samotné. V 

některých případech se může jednat o bolest přenesenou z jiného orgánu,v jiných 

případech mohou být příčinou bolesti svaly či nervová soustava. Je důležité mít na 

vědomí i vliv reflexních změn vyvolaných místním podrážděním. Tyto změny se pak 

mohou projevovat jak v příslušném segmentu kůže jako tzv. hyperalgické zóny, tak i 

ve svalech jako svalový spazmus, na periostu jako bolestivé okosticové body, na 

páteři omezením pohybu nebo na vnitřních orgánech jako orgánová porucha funkce 

(Mlčoch, 2008). 
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     Pohled na etiologii vertebrogenních poruch se v posledních letech neustále vyvíjí. 

Důležité je přistupovat k pacientovi komplexně, pozorovat nejen jeho strukturální 

nález, ale i psychologické a behaviorální aspekty bolesti a zároveň přihlédnout 

k sociální situaci pacienta (Kolář, Křikavová, 2008). Vznik bolestí zad je tedy 

výsledkem multifaktoriálního komplexního procesu, na kterém se podílejí 

anatomické, patofyziologické a psychosociální faktory (Bednařík a Kadaňka, 2006). 

 

1.2.5  Degenerativní onemocnění páteře 

     Ze  strukturálních  změn  se  řadí  mezi nejdůležitější  degenerativní  onemocnění,  

vrozené vady či získané deformity, úrazy, záněty, nádory a osteoporóza. 

Degenerativní   změny   vznikají   jako   reakce   na   opakovaná    drobná   poranění  

vazivové a kostní tkáně způsobené nadměrným přetěžováním a nerovnoměrným 

zatěžováním jednotlivých úseků páteře, častěji v segmentech se zvýšenou 

pohyblivostí, ale mohou se na nich podílet i metabolická onemocnění. Degenerativní 

změny jsou taktéž projevem přirozeného stárnutí organismu (Rychlíková, 2004). 

Mezi nejčastější degenerativní změny na páteři se řadí výhřez meziobratlové 

ploténky (Kasík, 2002).  

 

Degenerace disku 

     Při degeneraci disku dochází ke změně architektury ploténky s typickou ztrátou 

gelatinózní struktury nucleus pulposus a k fibróze ploténky s depozitami amyloidu a 

lipofuscinu. Tento proces doprovází strukturální a biochemické změny, které mají vliv 

na vlastnosti a následně i na funkci ploténky. V patogenetickém obrazu je patrno, že 

vzniká nejprve tvorba trhlin v centru ploténky, které se postupně zvětšují a pokračují 

do anulus fibrosu. K natržení fibrózního prstence obvykle dochází na zadní straně a 

část pulpózních hmot vyhřezává do páteřního kanálu laterálně, paramediálně či 

mediálně (Kasík, 2002, Kolář, 2009). 

 

Herniace meziobratlové ploténky 

Stadia herniace: (příloha č.3) 

 Vyklenování (bulging) ploténky – je symetrické vyklenování ploténky za 

hranice obratlového těla jako následek degenerativních změn. Centrální 

hmoty NP pronikají do vznikajících trhlin ve vnitřních vrstvách AF; zevní vrstvy 

jsou neporušeny.  



 

 19  

 Herniace (protruze, prolaps) – centrální hmoty NP pronikají do defektu v AF, 

dochází k fokálnímu vyklenutí ploténky přes obvod obratle. 

 Extruze ploténky – hmota NC penetruje zevní vrstvou AF, ale nadále zůstává 

ve spojení se zbývající hmotou jádra. 

 Extruze se sekvestrací – lig.longitudinale posterius je perforované a jeden 

nebo více fragmentů NP migruje v epidurálním prostoru (Kasík, 2002). 

     V důsledku kompenzačních možností nemusí být výhřez meziobratlové ploténky 

zdrojem subjektivních obtíží a neurologických příznaků. Některé výhřezy plotének 

jsou neurologicky asymptomatické a nedoprovází je žádné obtíže. Nejsou však nikdy 

asymptomatické   funkčně,  tzn.  jsou   spojeny   s funkčními   reaktivními     změnami  

v měkkých tkáních a ve svalech. Je důležité prokázaný výhřez vždy vidět v klinickém 

obrazu a ve funkčních souvislostech. U řady pacientů předchází bolesti vyzařující 

do dolních končetin bolest v kříži. To je důvod, proč se musí výhřez destičky často 

pokládat za příčinu nejen kořenových syndromů, ale také bolestí v kříži (Kolář, 2009). 

     Degenerativní proces meziobratlové ploténky je nejčastější příčinou dysfunkce 

nervových kořenů. V důsledku strukturálních změn v pohybovém segmentu dochází 

k deformaci kořene a následné zánětlivé reakci. Výsledkem je projev skupiny 

příznaků známých jako kořenový syndrom (Kasík, 2002). 

 

1.2.6  Kořenové syndromy  

     Jsou charakterizovány kořenovou bolestí, která se promítá do příslušného 

dermatomu.   Kromě   kořenové   symptomaticky  se  objevuje   vertebrální   syndrom 

(porucha statiky a dynamiky páteře, paravertebrální kontraktury, omezení 

pohyblivosti s nuceným držením). Bolesti jsou často provokovány fyzickou aktivitou, 

určitým pohybem páteře, zesilují se při zvýšení nitrobřišního tlaku – tlak na stolici, při 

kašli a smíchu (Ambler, 2006). 

Obvykle je klinicky přítomna triáda příznaků: 

 senzitivní dermatomové příznaky – bolest nebo parestézie, které typicky 

vyzařují do příslušného dermatomu dolní končetiny, jsou poměrně ostře 

lokalizované a charakteristicky vyvolané některými provokačními manévry;  

 (Lassegueův test, Bragardův test, obrácený Lassegueův test, Valsavův 

manévr); 
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 segmentální motorické příznaky – svalová slabost s hypotonií, hypotrofií a 

změnami reflexů (motorické příznaky nemusejí být přítomny); 

 lokální bolest – v oblasti bederní páteře spojená s poruchou statické a 

dynamické funkce Lp, případně s reflexními změnami a spazmy pojivových 

tkání (Bednařík, 2010). 

 

     Kořenový syndrom S1 je nejčastěji způsoben laterální hernií ploténky L5/S1. 

Bolest se propaguje po zadní straně dolní končetiny do lýtka, na zevní stranu nohy 

až do malíku. Při objektivním vyšetření se zjistí porucha čítí a reflex Achillovy šlachy 

a medioplantární reflex (L5/S2) jsou snížené nebo vyhaslé. V těžších případech 

dochází ke kořenové paréze S1 s oslabením plantární flexe nohy a atrofií lýtka. 

Nemocný se nemůže postavit ani chodit po špičce. Lassegueův test bývá zřetelně 

pozitivní (Ambler, 2006). 

 

     Kořenový syndrom L5 je obvykle způsoben laterální hernií L4/L5, někdy i L5/S1. 

Bolest se propaguje po zevní straně dolní končetiny na zevní a přední stranu bérce, 

dorzum nohy až do palce, eventuelně i do 2 – 4.prstce. Porucha čítí se nachází ve 

stejné lokalitě. Reflexologický nález je většinou normální, ale je pozitivní fenomén 

palce (izolované oslabení m.extensor hallucis longus, který má téměř 

monoradikulární zásobení L5). V těžších případech vzniká kořenová paréza L5 

s oslabením dorzální flexe nohy a nemocný není schopen chůze po patě. 

Lassegueův je zřetelně pozitivní (Ambler, 2006). 

 

     Kombinované kořenové postižení  L5 a S1 bývá poměrně časté a vyskytuje se 

hlavně u hernií disku L4/5 (Ambler, 2006). 

 

     Kořenový syndrom L4 je méně častý a způsobuje ho laterální herniace L3/4, 

někdy i L4/5. Senzitivní příznaky se propagují na přední stranu stehna, do kolena a 

na vnitřní stranu bérce. V příslušném dermatomu se objevuje i porucha čítí. Patelární 

reflex je snížený. Často je zřetelná hypotonie m.quadriceps femoris, v těžších 

případech i atrofie. Bývá pozitivní obrácený Lassegue, neboli Mennellova zkouška 

(Ambler, 2006).  
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     Při mediálních nebo paramediálních výhřezech vzniká syndrom kaudy. Je 

charakterizován oboustranným, často asymetrickým vícekořenovým syndromem 

(oboustranné bolesti, chabé parézy v příslušných myotomech, které postihují hlavně 

akrální části). Jedná se o kombinace výše uvedených kořenových syndromů 

s poruchou čítí v perianogenitální krajině a sfinkterovými poruchami (vyznačující se 

zpočátku retencí moči a později inkontinencí) , (Ambler, 2006). 

 

     Lumbální stenóza se dělí na kongenitální nebo získanou. Může zůstat klinicky 

němá nebo se manifestovat v jedné etáži monoradikulárním syndromem. Při klinicky 

manifestní víceetážové stenóze může dojít ke chronickému progredujícímu postižení 

více kořenů (chronický syndrom kaudy equiny) či k intermitentním projevům 

dysfunkce  kaudy  (syndrom   neurogenních   klaudikací )  nebo  ke  kombinaci  obou 

typů klinické manifestace. Typ klinické manifestace závisí na anatomické lokalizaci 

stenózy (Bednařík, 2010). 

 

     U pseudoradikulárního syndromu jsou bolesti difúzní, nejsou lokalizovány 

v konkrétním dermatomu a dosahují distálně většinou ke kolenu. Kromě bolesti se 

někdy objevují dysestezie a hyperalgezie v odpovídajícím segmentu. Neurologický 

nález na dolních končetinách bývá normální, Lassegueův manévr může být někdy 

lehce pozitivní. Pseudoradikulární projevy mohou vznikat v různých strukturách 

(Ambler, 2006, Kolář, 2009). 

 

1.2.7  Syndromy v bederní oblasti 

 

Akutní bederní segmentový syndrom (akutní lumbago) 

     Projevuje se bolestí v lumbosakrální krajině, bolest se může propagovat do 

břicha, třísel, hýždí nebo i mezi lopatky. Bolest je často asymetrická, trvající méně 

než 3 měsíce. V popředí  objektivního  nálezu je vertebrální syndrom (porucha statiky 

a dynamiky lumbosakrální oblasti) s kontrakturami paravertebrálního svalstva. Akutní 

lumbago vzniká většinou po zvednutí těžkého břemene z předklonu, obzvláště při 

současné rotaci. To může způsobit poranění šlachových úponů, ruptury svalových 

vláken či natržení svalových pochev. Může se jednat také o blokády a poškození 

intervertebrálních kloubů, poranění jejich pouzder, poškození ligament, 
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intervertebrálních disků, svalové spazmy a blokády sakroiliakálních skloubení. Někdy 

může být příčina lumbaga méně jasná např.uklouznutí, prochlazení, fyzicky těžká 

práce či dlouhodobý pobyt v dopravních prostředcích (Bednařík, 2010, Ambler, 

2006). 

 

Chronický segmentový bederní syndrom (chronické lumbalgie) 

     Tímto  termínem  se  označuje  stav,  při  kterém   přetrvávají   bolesti   déle   než  

3  měsíce. Bolesti  se  rozvíjejí  plíživě  a  velmi  zvolna  nebo  vzniknou   náhle,  ale 

odeznívají týdny až měsíce. Klinický funkční nález je méně výrazný než u akutního 

lumbaga. Hybnost bývá omezena částečně, paravertebrální spazmy jsou méně 

zřetelné a palpační bolestivost je méně intenzivní (Bednařík, 2010). Z vertebrogenní 

etiologie se může jednat o chronická mikrotraumata, vadné držení těla, funkční 

blokády v sakroiliakálním skloubení a bolestivé myofasciální syndromy. Z hlediska 

diferenciální diagnostiky je nutné vyloučit i řadu jiných příčin např. onemocnění 

urologická, gynekologická, interní a psychosomatické vlivy (Ambler, 2006). 

 

Lumboischiadický syndrom (lumboischialgický nebo lumbosakrální) 

     Vyznačuje se bolestí v kříži a bederní krajině, bolest se může propagovat 

do dolních končetin (většinou do jedné DK). Může mít charakter radikulárního nebo 

pseudoradikulárního syndromu (Ambler, 2006). 

 

1.3  Diagnostické postupy 

 

1.3.1  Anamnéza 

     U vertebrogenních onemocnění hraje významnou roli pro hodnocení stavu 

pacienta anamnéza. Důležité je navázání prvního kontaktu s nemocným a získání 

jeho důvěry. 

     V rodinné anamnéze se pátrá po dědičných a civilizačních chorobách a výskytu 

daných obtíží u jiného rodinného příslušníka (Káš, 1997). V rámci osobní anamnézy 

se chronologicky zjišťují všechna závažnější onemocnění, úrazy a operace od dětství 

až do současnosti. U žen se v rámci gynekologické anamnézy zjišťují údaje 

o pravidelnosti menstruačního cyklu a užívání hormonální antikoncepce, o průběhu 

těhotenství, počtu porodů a následných komplikacích. Z hlediska rehabilitace je 
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nesmírně důležitá anamnéza pracovní a sociální. Získávají se podrobné informace 

o charakteru zaměstnání, zaujímané polohy při práci, pracovní podmínky, rodinné 

poměry, partnerské vztahy. Dalšími složkami kompletní anamnézy jsou sportovní a 

alergologická   anamnéza.  Informace  o  nynějším  onemocnění   zahrnují  údaje  

o vzniku onemocnění a subjektivních projevech. U bolesti se zjišťuje její charakter, 

lokalizace, průběh, intenzita, trvání, závislost na pohybech, denní době a počasí, 

provokace ( při kašli, tlaku na stolici) a úlevová poloha. Zjišťují se poruchy močení a 

stolice, sexuálních funkcí a spánku (Rychlíková, 2004, Kolář, 2009). 

 

1.3.2  Objektivní vyšetření 

      Po odebrání anamnézy se pokračuje systematickým a cíleným objektivním 

vyšetřením. Při objektivním vyšetření se provádí: 

 vyšetření postury 

 vyšetření aktivních pohybů  a pasivních pohybů včetně vyšetření kloubní vůle 

 vyšetření reflexních změn 

 vyšetření oslabených a zkrácených svalů 

 vyšetření pohybových stereotypů 

 vyšetření chůze 

 neurologické vyšetření – vyšetření taktilního čítí, vyšetření reflexů, napínací 

manévry, testy na zvýšení nitrobřišního tlaku (Rychlíková, 2004). 

     Nezbytnou součástí je i vyšetření hlubokého stabilizačního systému, jehož 

insuficience má rozhodující vliv na stabilitu páteře (Kolář, 2009). 

 

1.3.3  Vyšetření pomocí zobrazovacích metod 

 Rentgenové vyšetření (RTG) – provádí se nativní snímek, který přináší 

informace především o skeletu. 

 Výpočetní tomografie (CT) – tomografická rtg metoda, při které se měří 

přesná absorpce rtg záření z mnoha různých úhlů a rozdílný absorpční 

profil se zpracovává počítačem. Fyzikální hustota tkáně (denzita) se 

transformuje v denzitu různě vyjádřené šedi (od bílé barvy až po černou). 

Při diagnostice spinálních lézí a k zvýraznění změn ve spinálním kanálu se 

aplikuje subarachnoidálně kontrastní látka (CT se provádí po předchozí 

primyelografii). Výpočetní tomografie se zobrazuje převážně v axiální 
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rovině, někdy i ve frontální. Výhodou této metody je krátká doba, která je 

nutná k provedení vyšetření. 

 Magnetická rezonance (MR) – obraz vyšetřované oblasti se získává 

počítačovým zpracováním pohybu vodíkových iontů v magnetickém poli. 

Výsledný signál MR je transformován do škály šedi a změny se projeví 

změnou intenzity šedi. Magnetická rezonance je citlivější, nežli CT a u MR 

je možné také použít kontrastní zvýraznění. MR se zobrazuje v rovinách 

axiální, sagitální a frontální. Nevýhodou této metody je delší doba potřebná 

pro vyšetření, nemožnost použití při kardiostimulátoru, kovových implantátů 

a při klaustrofobii (Ambler, 2006). 

 

 Perimyelografie (PMG) – spočívá v naplnění páteřního kanálu kontrastní 

látkou a snímkování prostým rentgenem ve více projekcích. Výhodou je 

snímkování vstoje (zobrazení páteře v zatížení), možnost pozorovat obsah 

páteřního kanálu v předklonu i v záklonu. Další výhodou je přesné zacílení 

vzápětí provedeného CT (Novák, 2002). 

     Dále se provádějí elektrofyziologické metody (EMG, evokované potenciály),  

laboratorní vyšetření vč. vyšetření likvoru. Volba metody je závislá na anamnéze a 

klinickém nálezu pacienta (Mečíř, 2006). 

     I přes veškerý pokrok ve vyšetřovacích postupech nelze u vysokého procenta 

pacientů, kteří trpí bolestí zad, stanovit definitivní diagnózu, z důvodu nedostatečně 

vyznačené spojitosti mezi příznaky, patologickými změnami a výsledky 

zobrazovacích metod. Z výsledků zobrazovacích metod jsou často identifikovány 

strukturální nálezy, aniž by pacient pociťoval výrazné subjektivní akutní nebo 

chronické obtíže a není přítomen ani neurologický nález. Často se vyskytují 

symptomatické hernie disků, které nepůsobí žádné obtíže. Na druhou stranu existuje 

velké množství pacientů, kteří trpí bolestí zad, ale nelze u nich ani dnešními 

metodami prokázat morfologické nálezy. Tyto bolesti jsou označovány jako 

nespecifické nebo idiopatické (Kolář, 2009). Bolest pohybového systému má 

především signální funkci. Člověk svou vůlí může tyto varovné signály potlačit, a tím 

dochází nadále k přetěžování pohybového systému. Důsledkem pak bývá vznik 

typických onemocnění hybného systému (Rychlíková, 2004). 

     Bolest je dominantním příznakem, pro který pacienti s vertebrogenními 

onemocněními vyhledávají lékařskou pomoc (Bednařík a Kadaňka, 2006). 
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1.4  Bolest 
 
1.4.1  Definice bolesti 

     Bolest je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní společností 

pro studium bolesti (IASP) definována jako „nepříjemná senzorická a emocionální 

zkušenost spojená se skutečným či potenciálním poškozením tkání nebo je 

popisována pojmy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní“ (Hakl, 2011). 

     Bolest mohou vyvolat rozličné podněty chemické i fyzikální a bolestivá aferentace 

může vznikat z různých tkání těla (Ambler, 2006). 

 

1.4.2  Dělení bolesti 

 Dělení bolesti podle její patofyziologie 

     Na základě patofyziologických mechanismů je bolest rozdělena na následující 

typy – nociceptivní, neuropatickou (neurogenní), dysautonomní, psychogenní 

a smíšenou (Hakl, 2011). 

 

 Dělení bolesti podle začátku a délky trvání 

Akutní bolest 

     O akutní bolesti se hovoří jako o fyziologické, smysluplné, neboť plní své základní 

poslání chránit organismus před poškozením. Akutní bolest vzniká bezprostředně po 

vyvolávající   příčině. Tato  bolest  je  krátkodobá, délkou  svého  trvání  nepřekračuje  

3  měsíce. Při  vyšší  intenzitě  ovlivňuje psychiku, emočně je spojená se strachem 

a obavami. Akutní bolest má výrazný vliv na celý organismus. Jedním z rizik akutní 

bolesti je její přechod v bolest chronickou (Hakl, 2011). 

 

Subakutní bolest 

     Projevuje se postupným začátkem a také netrvá déle než 3 měsíce (Kasík, 2002). 

 

Chronická bolest 

     Chronická bolest je dlouhodobá, délka jejího trvání neodpovídá vyvolávající 

příčině (Hakl, 2011). 
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     Za chronickou bolest je považována taková bolest, která trvá déle než                   

3 - 6 měsíců. Může jít přitom o trvalou bolest (bez přestání) nebo o bolesti, které se 

opakují v určitých pravidelných či nepravidelných intervalech (Křivohlavý, 2002). 

     Na  rozdíl  od  akutní  bolesti   ztrácí  svoji  smysluplnost, neplní  obrannou  funkci. 

Chronická bolest deptá pacienta svou neustálou přítomností, způsobuje poruchy 

spánku, vyvolává depresi, omezuje ho v běžných denních činnostech, snižuje kvalitu 

života, narušuje sociální vazby. V těchto případech se stává samostatnou 

nozologickou jednotkou – nemocí samou o sobě (Hakl, 2011). 

     Chronická bolest představuje komplexní stresor. Stres je psychické nebo fyzické 

úsilí či napětí vyvolané emočními, tělesnými, sociálními, ekonomickými nebo 

profesními  okolnostmi, situacemi,  událostmi  nebo  zkušenostmi, které jsou  obtížně  

zvládány. Chronická bolest způsobuje duševní ,tělesné i sociální útrapy a závažně 

ovlivňuje kvalitu života (Rokyta in Hakl, 2011). 

 

 Dělení bolesti podle lokalizace a šíření 

 

     Lokální bolest – bez radiace do okolí. Často je označována termínem lumbalgie 

(bolest v oblasti bederní páteře). Za příčinu bolesti se považuje lokální postižení 

struktur páteře, a to ligament, svalů, meziobratlové ploténky a intervertebrálních 

kloubů. 

     Pseudoradikulární bolest – místo vzniku  se nachází v periferní somatické tkáni.  

Prostřednictvím periferních nervů a míšních kořenů je bolest převedena do 

odpovídajících segmentů, ve kterých se poté nachází funkční poruchy, reflexní 

změny a vegetativní poruchy trofiky. Známky objektivní kořenové symptomatologie 

nejsou přítomny. 

     Radikulární bolest – vzniká drážděním příslušného nervového kořene. Je 

charakterizována bolestí s iradiací v dermatomu (odpovídající část kůže, která je 

inervována   z určitého   páteřního  segmentu ), který   je  inervován  z  poškozeného  

míšního kořene. Obvykle doprovází degenerativní změny na páteři (Kasík, 2002). 
 
 
1.4.3  Hodnocení bolesti 
 
     Prvořadým cílem každého terapeuta je získání co nejvíce informací týkajících se 

algického stavu pacienta, aby na jejich základě mohl posoudit, o jaký typ a intenzitu 
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bolesti se jedná, jak samotná bolest ovlivňuje aktuální stav pacienta včetně jeho 

emočního ladění. Tyto informace lze získat formou řízeného rozhovoru a použitím 

cíleně zvolených dotazníků, které doplňují potřebné údaje a přispívají 

k systematickému sběru informací. Vždy je důležitý individuální přístup k jedinci 

(Opavský, 2006). 

     K hodnocení intenzity bolesti se nejčastěji používá tzv. vizuální analogová škála 

(VAS).  VAS  se   může   vztahovat   k  intenzitě, k   době  trvání  popisované  bolesti,  

k posouzení ústupu bolesti (pro hodnocení terapeutického efektu) nebo pro 

zachycení změny způsobu života. Existuje několik modifikací VAS. Nejběžněji se 

používá   VAS   jako  horizontální  úsečka  dlouhá  100mm  se  stupnicí   0 – 10 nebo  

0 – 100. Krajní bod vlevo označuje stav zcela bez bolesti a pravý konec úsečky 

vyjadřuje maximální představitelnou bolest. Pacient označí na úsečce místo 

odpovídající intenzitě bolesti a následně se změří označená vzdálenost od levého 

bodu úsečky. Získaná číselná hodnota odpovídá intenzitě bolesti, tuto hodnotu si 

pacient může zaznamenávat do tzv. deníku bolesti. Z pravidelně vedeného deníku 

se dá vyčíst celková intenzita bolesti, intenzita a frekvence jejího zhoršení, vnější 

příčiny zhoršující bolest (pracovní aktivity, stres, počasí) i reakce na zavedenou 

léčbu. Veškeré tyto informace výrazně pomáhají při dalším vedení léčby. Mezi další 

možnosti měření intenzity bolesti patří numerická škála (NRS) nebo slovní škála. 

NRS na rozdíl od grafické škály používá číselné hodnoty k popisu bolesti na úsečce 

od 0 do 10, kde 0 znamená žádnou bolest a číslo 10 nejhorší představitelnou bolest. 

U slovní škály pacient vybírá výraz , který nejlépe vystihuje intenzitu jeho bolesti 

(Hakl, 2011). 

     Dále se používají mapy bolesti, které slouží k registraci i několika typů bolesti 

pacienta na různých místech lidského těla. Mohou se mezi sebou lišit způsobem 

vyznačených bolestivých lokalit, kde se užívá buď smluvených grafických znaků pro 

intenzitu či kvalitu bolesti nebo barevného rozlišení (Opavský, 2006). 

 

1.5  Psychologická a sociální stránka nemoci 

      Pacientem se obvykle  nerodíme, stáváme se jím. Proces, který charakterizuje 

změnu relativně   zdravého  člověka  v  pacienta,  má   svou stránku fyziologickou, 

patofyziologickou, ale i psychologickou (Lindenmüller in Křivohlavý, 2002).  „Bolest je 

jevem, který leží na pomezí fyziologie a psychologie. Hlubší pohled (např. na sociální 
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aspekty vnímání bolesti) ukazuje, že označení bolesti jako multidimenzionálního 

fenoménu je na místě. Mnohostrannost jevu bolesti ukazuje, že jednoduché pojetí 

bolesti buď jen jako fyziologického, nebo jen čistě psychologického jevu nevystihuje 

beze zbytku to, oč ve skutečnosti jde“(Křivohlavý, 2002, s. 70). 

     Psychologická rovina bolesti je určena emoční kvalitou a směsí pocitů, které 

vyvolává. Tyto pocitové aspekty jsou spojeny s myšlenkovou analýzou, která probíhá 

ve vztahu k bolesti, a dojde k zařazení do celkového myšlenkového a hodnotového 

schématu jedince. Kognitivní faktory se podílejí na vyhodnocení a modulaci 

konečného prožitku bolesti, z tohoto důvodu musí být brány v úvahu stejně jako 

prvky neurofyziologické. Podstatné jsou strategie, které jedinec volí ve vztahu 

k bolesti a k jejímu zvládání (Janáčková, 2007). 

     Když člověk trpí chronickou bolestí, vždy dochází ke ztrátě. V prvopočátku je to 

ztráta zdraví a psychické pohody a rovněž ztráta životní energie a elánu, který je 

stravován stále přítomným utrpením. Dochází ke snížení aktivity, činorodosti 

a pracovního výkonu. Pacient přichází o možnost naplňování běžných sociálních 

kontaktů, může docházet ke změně rolí v rámci rodiny. Pacient přichází o pocit 

vlastní sexuální atraktivnosti. Bolest a nemoc pacient prožívá tím hůře, čím více se 

mu mění dřívější život, zhoršuje se jeho kvalita, snižuje se jeho výkonnost 

a soběstačnost. 

     Pokud u pacienta dojde k rezignaci a pasivně se smíří s definitou svého stavu, 

pak se jedná o neadaptivní přizpůsobení, které se může projevovat rozvojem 

vyčerpání, úzkosti, deprese, apatie, sebelítosti, bezmoci, beznaděje, fobických 

reakcí, neuroticismu atd. V opačném případě, kdy v sobě pacient najde víru a naději, 

že se svým stavem může něco udělat, přispět či změnit, tak tento postoj vede 

k rozvoji adaptivních zvládacích mechanismů. Důležitou roli při zvládání těžké 

životní situace představuje pevnost a stabilita struktury osobnosti, kvalitní podpůrné 

zázemí nejen v rodině, přátelích, ale i v lékaři nebo terapeutovi (Neudertová in Hakl,  

2011).  

     Sociální  opora  má  v  životě  člověka  svůj  význam, jeví se jako důležitý moment  

v  procesu    zvládání   těžkých   životních   situací,  zvláště   v takových,  kdy   člověk  

onemocní. Sociální  oporou  se v širším slova smyslu rozumí pomoc, která je 

poskytována   druhými  lidmi  člověku, který  se   nachází  v  těžké    zátěžové  situaci 

(Křivohlavý, 2002). Postoj  nejbližšího okolí k bolestivému chování jedince je velmi 

důležitým faktorem, neboť přijetí či  nepřijetí  bolestivého chování významně ovlivňuje  
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modulaci osobního prožitku (Janáčková, 2007). Jedná se tedy velmi často 

o „začarovaný kruh“, ze kterého se pacient bez odborné pomoci  

interdisciplinárního týmu není schopen dostat zpět do kvalitního života 

(Medicína,1999). 

 

1.6  Kvalita života 

     Jak správně definovat kvalitu života? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, 

ani v dnešní době nelze najít definici, se kterou by souhlasili všichni odborníci 

(Klener, 2002). Existuje celá řada definic kvality života, ale zdá se, že žádná z nich 

není všeobecně akceptována. Mají však jedno společné, že by měl tento pojem 

obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince (Slováček et al, 

2004). Jako důkaz je možné uvést alespoň některé. 

 

1.6.1  Definice kvality života 

     Kvalita života je definována s ohledem na spokojenost daného člověka při 

dosahování cílů určujících směřování jeho života, cíle směřování života jsou 

hodnoceny podle hierarchie jeho hodnot. Aspekty života, které jsou v dané situaci 

a chvíli považovány danou osobou za podstatné, si dotyčný volí zcela svobodně 

a mohou se v průběhu jeho života měnit (Křivohlavý, 2002).  

     Kvalita života znamená, jak jedinec vnímá své postavení ve světě v kontextu 

kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a to ve vztahu k jeho osobním cílům, 

očekáváním, zájmům a životnímu stylu. Kvalita života vypovídá o vlivu zdravotního 

stavu a podmínek jedince. Ovlivňuje ji zdraví, věk, pohlaví, inteligence, sociální 

status, víra, materiální a kulturní podmínky(Hnilicová, 2005). 

     Studium kvality života prodělává svůj boom zejména v posledních deseti letech. 

Ve světě se tomuto tématu na různých pracovištích věnují celé výzkumné týmy, které 

se pokoušejí toto důležité a zajímavé téma uchopit (Hnilicová, 2005). 

     Ve zdravotnictví je těžiště zkoumání kvality života posunuto do oblasti 

psychosomatického a fyzického zdraví. Sleduje se dopad nemoci a její léčby na 

jednotlivé životní domény, které ve svém souhrnu určují kvalitu života (Hnilicová, 

2005). 

 



 

 30  

 

1.6.2  Měření kvality života 

     Kvalitu života lze v zásadě hodnotit na základě subjektivních a objektivních 

přístupů, přičemž nejpodstatnějším je subjektivní hodnocení nemocného, tak jak sám 

vnímá  vlastní  zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění  v rodinném,  

pracovním i sociálním prostředí (Slováček et al, 2004). 

     Lidé často hodnotí svůj zdravotní a fyzický stav schopností se pohybovat. 

Schopnost pohybu je základem nezávislosti. Bolest zad narušuje nemocnému jeho 

způsob života a běžné denní činnosti, neboť většinu denních aktivit člověk vykonává 

v předklonu (Trachtová, 2001). 

     Nejobvyklejší metodou zjišťování kvality života je využití strukturovaných 

rozhovorů a dotazníků. Používají se všeobecné (generické) dotazníky nebo speciální 

dotazníky (Dragomerická & Bartoňová, 2006). 

     Zjišťování kvality života odhaluje dopad nemoci a léčby na každodenní život 

pacienta, zprostředkovává subjektivní pohled pacienta a hodnotí účinnost terapie.  

Kvalitu života lze sledovat: 

 na individuální úrovni, kde slouží k sestavování terapeutického plánu a poté 

k vyhodnocování jednotlivých, aplikovaných postupů; 

 na skupinové úrovni pacientů s určitým typem obtíží, kde je měření kvality 

života indikátorem efektu léčby, dopadu vedlejších účinků léků nebo 

prostředkem k hodnocení komplexních léčebných programů; 

 na úrovni populačních šetření kvality života, jejichž výsledkem je popis 

rizikových skupin obyvatelstva a slouží jako podklad pro vytvoření 

preventivních programů a plánování zdravotní a sociální péče (Dragomerická 

& Bartoňová, 2006). 

     V této bakalářské práci je použitý dotazník Rolland Morris disability questionnaire 

(RMDQ) neboli Rollandův k hodnocení QL u skupin osob s bolestí v oblasti dolní 

části zad. 

     Rolland Morris disability questionnaire (RMDQ) je jednoduchý, krátký a široce 

používaný ve světových výzkumech k  hodnocení léčby menších i větších obtíží 

pacientů s onemocněním páteře. Tento dotazník nabízí jednoduché a srozumitelné 

odpovědi typu ANO/NE (Němec et al. ,2009).  
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1.7  Prognóza vertebrogenních onemocnění 
 
     Prognóza vertebrogenních obtíží závisí na stanovené diagnóze a správně 

aplikované terapii. Akutní lumbágo má většinou dobrou prognózu a během několika 

dní  odezní, 90 % nemocných je pak bez bolestí do 2 – 3 měsíců, přesto  asi  u  50 % 

nemocných dochází k recidivám. Diskogenní kořenové syndromy se upraví při 

konzervativní léčbě v 80 – 90 % případů, operační léčba je indikována u nemocných, 

kteří nereagují na konzervativní léčbu, a je úspěšná v 70 – 90 % případů. Výjimečně 

může u profesí vyžadujících manuální zátěž dojít k trvalé a plné invalidizaci 

nemocného. Vertebrogenní bolestivé syndromy, zejména chronické, představují 

vážný problém nejen medicínský, ale  i  psychologický  a  sociální.   Psychologické 

a sociální následky se neliší od jiných chronických bolestí (Medicína 1999).  

 

1.8  Terapie vertebrogenních onemocnění 

     V terapii  vertebrogenních poruch se používají:  

 farmakoterapie 

 specifické léčebné metody (měkké techniky, mobilizační a manipulační 

techniky, automobilizace a trakce) 

 kinezioterapeutické metody 

 fyzikální terapie 

 ergoterapie 

 ergonomie 

 preventivní opatření 

 korekční pomůcky 

 lázeňská léčba 

 chirurgická léčba (Rychlíková, 2004). 

     Léčba  vertebrogenních  poruch  bývá  zdlouhavá. Velkou  měrou zaleží na postoji 

nemocného a jeho  přístupu, neboť důvod vzniku spočívá většinou v nesprávném 

a nevhodném způsobu držení těla, ať už při chůzi nebo při práci. Nejdůležitějším 

úkolem je přeučit u pacienta nevhodně zafixované postoje a pohyby, což lze jen 

velmi obtížně (Bednařík, 2005). Zásadní  význam  pro úspěšnou léčbu a prevenci má 

zejména  úprava  životního  stylu v tom nejširším  smyslu slova s akcentem na složku 

psychosociální a pohybovou. Změna životního stylu bývá u většiny případů  léčbou 

kauzální. Je zřejmé, že úspěch léčby je závislý na trvalém aktivním přístupu 
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pacienta. Pacient si musí uvědomit, že rehabilitace ve zdravotnickém zařízení je 

především edukace a že záleží pouze na něm, zda bude v naučeném režimu 

pokračovat (Hnízdil, 2000). Aktivní formu léčby vertebrogenních algických poruch 

představuje i metoda McKenzieho.  

Co nabízí metoda McKenzieho pacientům? 

 Nezávislost pacienta na terapeutovi. 

 Možnost pochopit příčinu problému a naučit se ji řešit. 

 Minimalizovat psychické dopady z důvodu vleklé terapie a neustálého 

vyšetřování pacienta (Nováková, 2009). 

 

1.8.1  Metoda dle McKenzieho 
 

     Metoda dle McKenzieho, neboli Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT) je 

diagnostická a léčebná metoda, zabývající se konzervativní léčbou pohybového 

ústrojí – páteře a periferních kloubů (Donelson, 2007). Systém této metody byl 

vypracován v průběhu šedesátých let Robinem McKenziem, který od roku 1956 na 

Novém Zélandu vyšetřoval pacienty opakovanými pohyby a své poznatky si 

systematicky ověřoval. V roce 1981  byla  vydána  první  kniha Treat Your Own Back,  

ve které autor popisuje své zkušenosti týkající se vyšetření a léčby bederní páteře. 

Později byl klasifikační systém aplikován v oblasti krční a hrudní páteře, a nakonec 

i při vyšetření a léčbě periferních kloubů (Tinková, Kasík, 2012). Filozofií této metody 

je primární, sekundární a terciální prevence. Léčebný postup vychází z principu, že 

základní příčina bolesti páteře má mechanickou podstatu, a proto ji lze řešit 

mechanicky. Součástí terapeutického postupu je vedení pacienta 

k sebeodpovědnosti a aktivní účasti na léčbě (Kolář, 2009).  

 

 Predisponující faktory vzniku bolesti v oblasti bederní páteře 
 
     McKenzie (2005) uvádí dva důležité životní faktory, které nepříznivě ovlivňují 

bederní  páteř. K  nim  jednoznačně  patří  nesprávný sed  a  často prováděná flexe. 

     Bylo zjištěno, že u lidí se sedavým způsobem zaměstnání dochází ke snížení 

rozsahu extenze bederní páteře, a tím se vytváří konstantní tlak na nucleus pulposus 

a zvyšuje se napětí posteriorní stěny anulus fibrosus disku. 

     Druhým faktorem je zmíněná vysoká frekvence flekčních pohybů bederní páteře. 

Při flexi dochází ke zvýšení napětí v disku a v přilehlých vazivových strukturách. 
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Pokud nejsou poloha nebo pohyb kompenzovány, vznikají různé bolestivé 

vertebrogenní poruchy. 

    Bolest se může také objevit akutně při nečekaném, náhlém a nekontrolovaném 

pohybu a dále pak při zvedání břemene. Při chybném pohybovém stereotypu během 

zvedání břemene (páteř ve flexi a kolenní klouby v extenzi) dochází k nadměrnému 

zvýšení mechanického tlaku na meziobratlové ploténky bederní páteře. Následkem 

toho může vzniknout poškození disku a vznik bolesti. 

 

 Dělení bolesti dle MDT (příloha č. 4) 

 

 Podstata metody McKenzie 
 

     Robin McKenzie vycházel z pozorování, kdy se bolesti v oblasti bederní páteře 

u mnoha pacientů objevovaly či zhoršovaly při kyfotickém držení v sedu. Ve stoji a při 

chůzi se naopak tyto bolesti z důvodu příhodnějšího postavení bederní páteře 

a pánve zmírňovaly. Studiemi bylo prokázáno, že při kyfotizaci bederní páteře stoupá 

tlak v meziobratlových ploténkách a jejich jádra se posouvají dorzálně, při maximální 

flexi intradiskální tlak vzrůstá o 80%. Při lordotizaci se intradiskální tlak snižuje na 

35% a jádra se posouvají ventrálně. 

     Autor vycházel z poznatků, že přetěžování, ale i mechanické poškození zadních 

částí anuli fibrosi a přilehlých ligamentózních struktur je patrně způsobeno zvýšeným 

intradiskálním tlakem a dorzálním posunem jader při kyfotizaci bederní páteře. Podle 

McKenzieho je většina běžných bolestí zad vyvolána drážděním nervových 

zakončení v těchto přetěžovaných strukturách. V terapii a prevenci většiny lumbalgií 

proto přikládá rozhodující význam extenzi bederní páteře (Pavlů, 2003, Výukový kurz 

,,A‘‘, 2010). 

 

     Principem  metody MDT je vyšetření pacienta opakovanými pohyby v různých 

rovinách s cílem najít vhodnou léčbu, která spočívá ve specifickém cvičení v jednom 

vybraném směru, které pacient trpící bolestí pravidelně provádí (Donelson, 2007).  

V oblasti bederní páteře se vyšetřuje opakovanými pohyby: 

 v sagitální rovině flexe a extenze 

 ve frontální rovině lateroflexe 
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Pohyby se testují: 

 v zátěži – ve stoji 

 v odlehčení – vleže (Tinková, Kasík, 2012). 

   Diagnostika je založena na standardizovaném hodnocení symptomatických 

odpovědí na pohyby a pozice prováděné během testování. Dle symptomatické 

odpovědi se provádí klasifikace do podskupin a stanoví se specifická léčba pro 

danou kategorii pacientů (Donelson, 2007). 

 

1.8.1.1  Klasifikace bolestivých stavů 

     Základem MDT je klasifikace bolestivých stavů do čtyř skupin: 

1. Derangement – poruchový syndrom, který vzniká v důsledku strukturální léze 

v úrovni spinálního pohybového segmentu. Příčinou derangementu je odlišné 

klidové postavení kloubních ploch (McKenzie, May, 2003). Je charakterizován 

typickou odpovědí na mechanickou zátěž, při které jeden směr pohybu 

(poloha) zhoršuje neboli periferizuje, zatímco opačný směr lepšuje,centralizuje 

a odstraňuje obtíže (Tinková, Kasík, 2012).  

2. Dysfunkce – bolest je způsobená strukturálním poškozením měkkých tkání 

(kloubní pozdra, přilehlá ligamenta a svaly). Jedná se o stavy po předešlých 

úrazech, operacích, zánětlivých a degenerativních procesech, kdy dochází 

k fibrotickému zjizvení a adaptilnímu zkrácení tkáně. U pacientů s dysfunkcí je 

charakteristická bolest produkována vždy na konci rozsahu pohybu, který je 

omezen (Tinková, Kasík, 2012). Po vyšetření a stanovení typu dysfunkce se 

volí terapie do omezeného směru pohybu. Léčba spočívá v protažení 

zkrácené tkáně. K remodelaci tkáně a k zvětšování rozsahu pohybu dochází 

pozvolna. Důležité je výrazně motivovat pacienta, neboť účinek terapie se 

dostavuje pomalu. Součástí terapie je posturální korekce (Kolář, 2009). 

3. Posturální syndrom – bolest je způsobena mechanickou deformací měkkých 

tkání nebo nedostatečným cévním zásobením. Posturální bolest vychází  

hlavně z kloubních pouzder a přilehlých ligament , vztahuje se k prolongované 

závěsné   konečné  poloze  (např. ochablý sed). U  pacientů  se  př i vyšetření 

opakovaných pohybů neobjevují žádné symptomy (Tinková, Kasík, 2012). 

Základem terapie je edukace správného držení těla (Kolář, 2009). 

     Pro tyto syndromy je charakteristická tzv. mechanická odpověď při vyšetření 

opakovaných pohybů. Mechanická bolest zad se mění v závislosti na pohybových 
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aktivitách (polohách) a v čase. Pacienti s derangementem, dysfunkcí a posturálním 

syndromem tvoří cca 85% nemocných přicházejících s bolestmi zad, tito pacienti jsou 

indikováni k terapii dle McKenzieho (Tinková, 2008).  

4.  Jiné – tuto skupinu tvoří asi 15% pacientů s vertebrogenními obtížemi. Bolest 

může být způsobena např. postižením kyčelního kloubu, sakroiliakálním 

skloubením nebo postižením orgánů malé pánve. U těchto pacientů se při 

vyšetření opakovanými pohyby nenachází charakteristická mechanická 

odpověď (Tinková, Kasík, 2012). 

 

1.8.1.2  Anamnéza a objektivní vyšetření 

 

   Základem léčby každého onemocnění je stanovení přesné diagnózy. V případě 

McKenzieho metody se vychází z odebrání anamnézy, která je součástí 

vyšetřovacího spisu, a objektivního vyšetření (Tinková, Kasík, 2012). 

 

 Anamnéza 

     Anamnéza je důležitou součástí úvodního vyšetření. Jedná se o rozhovor 

s pacientem, při kterém jsou kladeny otázky a získané informace jsou zapisovány na 

první stranu vyšetřovacího McKenzieho spisu (příloha č. 5). Otázky se týkají 

předchozích atak vertebrogenních bolestí a nynějšího onemocnění, zjišťuje se 

začátek obtíží, vyvolávající příčina, délka trvání a charakter obtíží, první lokalita 

obtíží a jejich projekce, zda jsou konstantní či intermitentní, jejich průběh během dne 

a závislost na klidu či změně polohy a pohybu. Provádí se hodnocení VAS. Cíleně 

jsou kladeny otázky na celkový zdravotní stav, operace, úrazy, poruchy chůze, noční 

bolesti, hubnutí, obtíže při kašli, močení a stolici, užívání léků, dále na zobrazovací 

metody a terapii předešlých atak. Sleduje se charakter pracovní náplně, rekreační 

a sportovní činnosti (Tinková, Kasík, 2012, Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

     Cílem odebrání anamnézy je eliminovat patologické stavy, které jsou 

kontraindikovány pro McKenzie terapii, a vytvořit si pracovní diferenciální diagnózu 

McKenzie syndromů (Nováková, Mališka, Illiášová, 2001). 

 

 Objektivní vyšetření 

     Po odebrání anamnézy následuje vlastní vyšetření, jehož výsledky se 

zaznamenávají na druhou stranu vyšetřujícího McKenzieho spisu (příloha č.5). Při 
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vyšetření se hodnotí stereotyp chůze, držení postury ve stoji a vsedě, vliv korekce 

držení těla na intenzitu obtíží, orientační vyšetření svalové síly, neurologické 

vyšetření, vyšetření opakovaných pohybů v uvedených rovinách a jejich vliv na 

intenzitu symptomů a jiné testy (Tinková, Kasík, 2012, Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

Pokud je pacient při odebírání anamnézy schopen sedět, sleduje se jeho přirozené 

držení těla. Ve stoji se hodnotí držení postury, zakřivení bederní lordózy (zvýšená, 

snížená, normální), zdali je přítomné vybočení (vpravo, vlevo dle postavení ramen), 

testování pohybů do flexe, extenze a laterální posun, zda je pohyb omezen 

a popřípadě nakolik a sleduje se rozvíjení páteře. Vždy se dbá na správnou kvalitu 

provedeného pohybu. 

     Při chůzi se hodnotí stereotyp chůze a vyšetřuje se chůze po špičkách a po 

patách, která může být obtížná v důsledku parézy. 

     Při neurologickém vyšetření se provádí vyšetření napínacích manévrů 

Lassegueova zkouška (L5, S1) či obrácená Lassegueova zkouška (L4), vyšetření 

svalové síly (motorický deficit v rámci myotomu), vyšetření povrchové citlivosti 

(senzorický deficit v rámci dermatomu) a vyšetření šlachookostnicových reflexů. 

    Při testování opakovaných pohybů se hodnotí ve stoji flexe, extenze případně 

lateroposun a vleže flexe a extenze. Před testováním pohybu v daném směru se 

zapíše popis příznaků před testem, během testování se zapisuje, co se děje 

s danými příznaky především bolestí (produkují, zvyšují, odstraňují, snižují, 

periferizace, centralizace, bez efektu). Pohyb se provádí nejméně desetkrát.  

Po testování opakovaných pohybů se opět hodnotí pacientovy příznaky a provede se 

zápis do příslušné tabulky (zhoršení, není zhoršení, lepší, není lepší, centralizovaný,  

periferizovaný, bez efektu). 

     Statické testy, při nichž pacient setrvává v dané poloze, slouží k potvrzení si 

předpokládané diagnózy posturálního syndromu. 

     Ze skupiny jiných testů se provádí vyšetření kyčelních kloubů a sakroiliakálních 

skloubení dle MDT, které mohou imitovat radikulární příznaky. Dále se provádí 

vyšetření paravertebrálního svalstva v oblasti bederní a hrudní páteře pomocí 

diagnostického hmatu ,,Kiblerova řasa‘‘. Při správné volbě opakovaných pohybů by 

měl být tento hmat před testováním pozitivní a po testu negativní. Po vyšetření 

pacienta se stanoví předběžná klasifikace syndromu a výběr terapie (Nováková, 

Mališka, Illiášová, 2001). 
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K potvrzení správně stanovené diagnózy a terapeutického postupu by mělo dojít 

během 3 – 5 terapeutických sezení (Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

 

1.8.1.3  Derangement syndrom  

     V klasické  neurologické terminologii se tyto obtíže zahrnují pod diagnózu 

lumbaga, radikulárních iritačních nebo iritačně zánikových syndromů. Anatomicky se 

jedná  o pacienty  s protruzí  nebo  výhřezem  meziobratlové ploténky. Derangement  

syndrom je nejběžnějším z mechanických syndromů (Tinková, 2008). Vyskytuje se 

asi  u 80% pacientů  většinou  ve věku 20 až 55 let  (nejčastěji mezi 40. a 50. rokem),  

častěji u  mužů (Nováková, Mališka, Illiášová, 2001). Klinický  obraz  je  velmi  pestrý. 

Bolest může vznikat buď postupně nebo náhle a může měnit svou lokalizaci 

(Tinková, 2008). Příznaky mohou být konstantní či intermitentní, symetrické nebo 

asymetrické. Mohou se přesouvat distálně (směrem do periferie) či proximálně 

(směrem do centra). Tato nestálost a změny symptomů jsou charakteristickými rysy 

derangement syndromu. Určité polohy a pohyby způsobují zlepšení nebo naopak 

zhoršení, produkci či vymizení symptomů. U derangement syndromu je vždy 

přítomné omezení rozsahu pohybu v některém směru (Nováková, Mališka, Illiášová, 

2001). Mohou se u něho vyskytovat přechodné deformity ve smyslu kyfózy, lordózy 

nebo vybočení, které jsou typické pro akutní fázi poruchového syndromu (Tinková, 

2008).  

 

1.8.1.4  Terapie derangement syndromu 

     Terapii  metodou  McKenzieho  představuje  cvičení  dle  směrové  preference  

a progrese sil a tlaků s cílem obnovy normálního rozsahu pohybu a prevence recidiv. 

     Léčba je vždy individuální, vychází z odpovědi pacienta na vyšetření 

opakovanými pohyby během zátěže a v odlehčení. Cílem je najít směrovou 

preferenci a dosáhnout centralizace. Fenomén centralizace je charakterizován 

ústupem příznaků z periferie končetin směrem proximálním (Tinková, Kasík, 2012). 

Opakovaným pohybem se vyzařující bolest postupně stěhuje z nohy do lýtka, z lýtka 

do stehna, ze stehna do hýždě, z hýždě do zad až do centra páteře, kde okamžitě 

nebo postupně vymizí během aplikace dané terapie (vhodné pohyby, polohy, 

progrese sil a tlaků). Po ukončení pohybů musí tato změna (ústup distálních 

radikulárních symptomů a bolesti) přetrvávat (McKenzie, 2005). Fenomén 

centralizace je vždy dobrým prognostickým znamením. Terapeut se snaží najít 
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směrovou preferenci, dále musí zjistit, které opakované pohyby vedou k centralizaci, 

a určit pro pacienta správné cviky. Ověřením správně zvoleného postupu je, že 

pacient provádí  pohyb v opačném směru a dochází ke zhoršení pacientových obtíží, 

kdy dochází k periferizaci. V okamžiku, kdy je nalezen pohyb, který snižuje, 

odstraňuje neboli centralizuje symptomy, a současně se zlepšuje objektivní 

pohybový nález, nejsou nutná žádná další vyšetření. Tento konkrétní pohyb je 

využitý do strategie léčby. Pacient dostane za úkol cvičit zvolený cvik v sestavě 

a v určité frekvenci obvykle 4 – 6 krát denně (Tinková, 2008).  

Většinou se provádí deset až patnáct opakování v jedné sérii, během které dochází 

k postupnému zvětšování rozsahu pohybu. Počet sestav prováděných během dne se 

liší dle aktuálního stavu, intenzity obtíží a schopností pacienta (Výukový kurz ,,A‘‘, 

2010). Pacient je upozorněn, že při cvičení nesmí docházet k periferizaci (projekci 

obtíží do distálních částí končetiny) a že se může zvýšit intenzita obtíží centrálně 

v páteři. Pacient přichází na kontrolu obvykle druhý nebo třetí den a cviky jsou dále 

upravovány dle individuální odpovědi (Tinková, Kasík, 2012). Pokud by došlo 

k periferizaci, znamená to zhoršení obtíží pacienta a musí se zvolit jiný směr 

pohybu(Tinková, 2008). Po cvičení by měla vždy následovat posturální korekce 

a zachování správného držení těla (McKenzie, 2005). Při opakovaných kontrolách se 

obvykle vyselektují pacienti, u nichž je podezření na psychosomatickou etiologii či 

účelové tendence (Tinková, Kasík, 2012). 

 

Léčba derangement syndromu má 4 fáze: 

Redukce derangementu 

Udržení redukce 

Obnova rozsahu pohybu 

Prevence recidiv 

 

     Hlavním cílem fáze redukce derangementu je zredukovat pacientův stav pomocí 

technik McKenzieho metody podle progrese sil a tlaků za pomoci barevného 

průvodce terapií. Léčebnými principy jsou: extenční, flekční a laterální princip. 

 

 Extenční princip 

     Extenční princip se využívá při léčbě posteriorních a posterolaterálních 

derangement syndromů, přičemž se dodržuje postupná progrese sil a tlaků. 
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Přehled technik (neodpovídá progresi sil) 

Extenční techniky: 

Extenční princip statický: 

 Leh na břiše 

 Leh na břiše v extenzi 

 Udržovaná extenze 

 Posturální korekce 

 

Extenční princip dynamický: 

 Extenze vleže (s přetlakem pacienta) 

 Extenze vleže s přetlakem terapeuta 

 Extenze vleže s fixačním pásem 

 Mobilizace do extenze (v neutrální poloze nebo v extenzi) 

 Manipulace do extenze (lékař) 

 Extenze vstoje 

 Překorigování ochablého držení 

 

Extenční princip s laterální komponentou – dynamický: 

 Extenze vleže s posunem pánve mimo střed (tzv. Asymetrická extenze) 

 Extenze vleže s posunem pánve mimo střed s přetlakem terapeuta  

 Mobilizace do extenze s pánví mimo střed 

 Mobilizace do rotace v extenzi  

 Manipulace do rotace v extenzi (lékař) ; (Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

 

 Flekční princip 

     Flekční princip je základem léčby anteriorních derangement syndromů a dále se 

používá pro obnovu funkce páteře u posteriorních a posterolaterálních derangement 

syndromů (Nováková, Mališka, Illiášová, 2001). 

 

Flekční techniky: 

 Flexe v leže  

 Flexe vsedě 
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 Flexe vstoje 

 Flexe vleže s přetlakem terapeuta 

Flekční princip s laterální komponentou: 

 Flexe na stupínku vstoje 

 Rotace ve flexi 

 Mobilizace do rotace ve flexi 

 Manipulace do rotace ve flexi (lékař) 

 

 Laterální princip 

     Laterální princip se používá u derangement syndromů, které byly cvičením 

v sagitální rovině zhoršeny nebo zůstaly neovlivněny (Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

 

Techniky laterálního principu: 

 Autokorekce vybočení technikou lateroposunu 

 Manuální korekce vybočení technikou lateroposunu 

 

     S obnovou rozsahu pohybu do všech směrů se začíná, až když došlo k fázi 

udržení redukce derangementu, tzn. že pacientův stav je stabilní a tři dny bez 

výskytu bolestí (Nováková, Mališka, Illiášová, 2001). 

     V poslední fázi léčby prevence recidiv pacient pokračuje v pravidelném cvičení 

po dobu alespoň 6 týdnů, aby se udržel plný rozsah do flexe a extenze. Dále by měl 

dodržovat doporučená režimová opatření a eliminovat agravační faktory (Výukový 

kurz ,,A‘‘, 2010). 

   Součástí léčby je edukace pacienta týkající se zejména správného držení těla ve 

všech polohách (zejména ergonomie sedu a doporučení pomůcek), pohybového 

režimu při běžných denních aktivitách a sportovních činnostech, aby nedošlo 

k recidivě problémů. Dále je pacient poučen, jak má v případě recidivy postupovat 

(jaké polohy má zaujmout a jaká cvičení má zahájit) (Tinková, Kasík, 2012). 

 

1.8.1.5  Kontraindikace MDT 

Absolutní kontraindikací MDT jsou onemocnění se závažnou spinální patologií.  

Jedná se o syndrom kaudy equiny, nádory, infekce, fraktury, pokročilé stádium  
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osteoporózy, cévní anomálie, akutní stavy revmatických onemocnění. Z anamnézy je 

nutná opatrnost u pacientů s konstantními a nočními bolestmi i bolestmi zhoršujícími 

se v klidu (Tinková, 2008). 

Relativní kontraindikací MDT jsou úrazy a nedávné operace (vyžadující adekvátní 

čas k zhojení tkáně), zánětlivá onemocnění ve stádiu remise, těhotenství 

v posledních měsících, degenerativní osteoartróza v pokročilém stádiu, střední 

stupeň osteoporózy, psychotická a neurotická onemocnění. Jmenované 

kontraindikace upozorňují terapeuta na zdrženlivost a opatrnost při aplikaci 

terapeutických technik (Tinková, 2008). 

     Dále nejsou vhodní pro terapii pacienti s nemechanickými obtížemi 

a viscerovertebrálními poruchami, u kterých nenastává změna příznaků při žádném 

pohybu nebo v žádné poloze, a pacienti s úpornou bolestí, která se pohybem 

zhoršuje (Nováková, Mališka, Illiášová, 2001). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Metodika práce   

 

2.1.1 Charakteristika souboru 

     Cílovou skupinu výzkumného šetření tvořili probandi, kteří se léčili ambulantně 

na rehabilitačním oddělení polikliniky Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad 

Labem. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 20 pacientů – tj. 10 žen ve 

věkovém rozmezí od 23 do 53 let a 10 mužů od 33 do 57 let s problematikou 

vertebrogenního algického syndromu v oblasti bederní páteře. Pacienti absolvovali 

v rámci léčebné ambulantní rehabilitace po dobu dvou měsíců terapii metodou 

McKenzie – cvičení dle směrové preference a progrese sil a tlaků s cílem redukce 

bolesti, obnovy normálního rozsahu pohybu a prevence recidiv. 

     Na základě vstupního vyšetření (anamnéza a objektivní vyšetření) byli pacienti 

zařazeni dle klasifikace MDT do kategorie derangement syndromu. Probandi 

podstoupili během léčby celkem 7 terapeutických sezení, v první fázi terapie 

docházeli dvakrát až třikrát týdně, později se interval mezi návštěvami prodlužoval 

dle aktuálního stavu. 

     Před terapií i po léčbě byli probandi vyšetřováni dle postupu mechanické 

diagnostiky a terapie (dále jen MDT) a byli požádáni o vyplnění dotazníku. 

Probandům byl vysvětlen účel a smysl šetření, dále způsob a průměrná doba 

vyplnění dotazníku (cca 10 minut). Velký důraz byl kladen na anonymitu 

dotazníkového šetření, z důvodu objektivizace odpovědí. U všech 20 pacientů byl 

dotazník předáván osobně v rámci prvního sezení. Po dvou měsíční terapii při 

výstupním vyšetření byli pacienti znovu vyzváni o vyplnění dotazníku. 

     Výzkumné šetření bylo realizováno od začátku měsíce ledna do konce dubna 

2013 a dokončili ho všichni probandi. 
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Tabulka č.1 Věk probandů 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost 

20-30 let 2 10% 

31-40 let 6 30% 

41-50 let 7 35% 

51 let a více 5 25% 

Celkem 20 100% 

 

Graf č.1 Věk probandů 
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Tabulka a graf č. 1 prezentují věkové zastoupení probandů. 

 

Tabulka č. 2 Příčina bolesti 

Původ bolesti Absolutní četnost Relativní četnost 

Zaměstnání 6 30% 

Sport 0 0% 

Úraz 0 0% 

Operace 1 5% 

Jiná 2 10% 

Bez příčinné souvislosti 11 55% 

Celkem 20 100% 
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Graf č. 2 Příčina bolesti 
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Tabulka a graf č. 2 vyjadřují příčinu vzniku bolesti. Bylo zjištěno, že se bolest u 

pacientů objevila nejčastěji bez příčinné souvislosti. 

 

2.1.2 Výzkumná metoda – dotazníkové šetření 

     V souladu s hlavním cílem práce při výzkumném šetření byly zvoleny jako 

výzkumné metody dotazníkového šetření – Rolandův dotazník a slovní škála VAS 

(vizuální analogová škála) viz kapitola 1.4.3. 

Dotazník dle Rolanda (příloha č. 6) byl vybrán na základě četnosti jeho používání ve 

studiích zabývajících se problematikou vertebrogenních obtíží. Dotazník byl stažen 

z databáze Institutu McKenzie.  

     V první části Rolandova dotazníku se otázky týkají identifikačních údajů 

zaměřené na věk, diagnózu a předešlou terapii. Při popisu nynějšího onemocnění 

jsou kladené otázky podrobně rozpracovány k části týkající se bolesti. Zjišťuje se 

příčina vzniku, intenzita a charakter současné bolesti, délka trvání a dynamika 

průběhu obtíží, závislost obtíží na denní době a průvodní příznaky. K hodnocení 

lokality a propagace bolesti se v dotazníku používá mapa bolesti, do které pacient 

zakreslí graficky místo své bolesti. Dalšími položkami měření intenzity bolesti, které 

jsou v dotazníku využity, jsou slovní a numerická škála VAS (vizuální analogová 

škála).  
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      V druhé části dotazníku se hodnotí, zda bolest zad či dolní končetiny ovlivňuje 

dotazovaného při běžných denních činnostech. Respondent zodpovídá 23 otázek, na 

které odpovídá pouze ANO/NE, jedná se tedy o položku dichotomickou. 

Ve výzkumném šetření je použita druhá část dotazníku, týkající se aktivit běžného 

denního života. Fyzioterapie se zahajuje v případě, když pacient odpoví více než na 

čtyři otázky ANO (Výukový kurz ,,A‘‘, 2010). 

 

2.2 Vyšetření dle MDT 

 

První terapeutické sezení 

      Při první návštěvě byli probandi vyšetřování diagnostikou MDT. Cílem prvního 

sezení bylo stanovení předběžné diagnózy, terapie a edukace pacienta. Doba 

návštěvy byla 60 minut. Záznamy o klinickém vyšetření byly provedeny 

do McKenzieho vyšetřovacího spisu pro hodnocení bederní páteře (příloha č.5). 

 

Postup vyšetření dle MDT: Anamnéza a objektivní vyšetření 

Anamnéza 

      Na začátku vyšetření se při odebírání anamnézy do vyšetřujícího spisu 

zaznamenávaly osobní údaje probanda, typ zaměstnání a aktivity volného času.Typ 

zaměstnání podává informace o zatížení pohybového aparátu během pracovního 

dne (statické zatížení, častost předklonu a zvedání těžkých břemen). Poloha při 

výkonu práce se zapisuje ve formě procent, důležitou informací je podíl statické 

zátěže vsedě a ve stoji. V kolonce funkční disability této epizody pacient stanoví, 

které ADL ho limitují a snižují kvalitu jeho života. Škála bolesti slouží k hodnocení 

momentální bolesti, kterou dotyčný aktuálně pociťuje na stupnici 0-10, např. 6/10 

záda, 4/10 stehno. Do předtištěné figury se zakresluje místo bolesti a jiných 

neurologických příznaků nynějšího stavu. 

Do kolonky současných symptomů se zaznamenávají : 

 příznaky vyskytující se v průběhu  posledních 24 hodin (lokalita bolesti, 

průvodní příznaky např. parestézie, hypestézie atd.) 

 dynamika  průběhu obtíží v času, potíže se zlepšují, zhoršují nebo se stav 

nemění 

 začátek obtíží v důsledku nějaké příčiny nebo bez příčinné souvislosti 
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 počáteční obtíže, v které lokalitě se poprvé objevily (v zádech, ve stehně 

nebo v lýtku) 

 charakter obtíží, jestli jsou konstantní nebo intermitentní a jejich lokalita. 

     V této sekci se získávají informace o lokalizaci, charakteru a mechanismu vzniku 

obtíží, které napomáhají k předběžné klasifikaci syndromu. Pro derangement 

syndrom je typický vznik obtíží v důsledku zvedání těžkých břemen nebo náhlého 

neočekávaného pohybu. 

 

     V další části spisu se zjišťuje, jaké polohy či pohyby zlepšují nebo zhoršují 

symptomy (předklon, sezení, vstávání, stání, chození, ležení, v pohybu , v klidu) 

a zlepšení nebo zhoršení v závislosti na denní době (dopoledne, v průběhu dne, 

odpoledne). Derangement je charakteristický velice variabilním klinickým obrazem, 

typické je obtížné vstávání a obvykle zhoršení příznaků dopoledne a odpoledne. 

Dále se zjišťují poruchy spánku, poloha při spánku, typ matrace (měkká, tvrdá). Při 

spánku v poloze na zádech na měkké matraci dochází k flexi bederní páteře, která 

může být také důvodem obtíží. Poruchy spánku určují závažnost stavu a jejich 

změny jsou důležitým ukazatelem efektu terapie. Následující otázky se zaměřují na 

předešlé epizody obtíží, první ataku, celkový počet atak, jejich průběh, délku a léčbu. 

Získané informace se postupně skládají jako puzzle a pomáhají vytvářet předběžnou 

diagnózu. 

     Poslední část anamnézy tvoří cílené otázky. Zjišťuje se, jestli se bolest projevuje 

nebo zhoršuje při kašli, kýchání nebo tlaku při stolici, k čemuž dochází v rámci 

derangement syndromu. Při neurologické lézi mohou být přítomny poruchy močení 

a poruchy chůze. Další otázky se týkají: 

 celkového zdravotního stavu; 

 užívání farmak (analgetika mohou zkreslovat výsledek při diagnostice 

a terapii); 

 úrazů a operací v poslední době, které by mohly mít vztah k současným 

obtížím; 

 vyšetření zobrazovacími metodami, druhy metod a výsledek vyšetření  

           (k vyloučení vážné organické patologie); 

 nevysvětleného úbytku hmotnosti a nočních bolestí, které mohou být 

projevem nádorového onemocnění. 
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      Při zápisu se slova z nabídky do vyšetřovacího spisu: 

 kroužkují, zakroužkování znamená ,,vždy‘‘ 

 podtrhávají, podtržení znamená ,,někdy‘‘ 

 šikmě škrtají, šikmé škrtnutí znamená ,,bez efektu‘‘(neovlivní, nemění 

symptomy) 

     Cílem odebrání anamnézy bylo vytvořit si pracovní diferenciální diagnózu 

McKenzieho syndromů a eliminovat patologické stavy, které jsou pro tuto terapii 

kontraindikovány. 

 

Objektivní vyšetření: 

 Držení postury 

 Neurologické vyšetření 

 Omezení rozsahu pohybu 

 Opakované pohyby 

 Statické testy 

 Jiné testy (vyšetření sakroiliakálního skloubení dle testů MDT, palpační 

vyšetření) 

     Probandi byli sledováni již při vstupu do ordinace, hodnotilo se: jak se 

vyšetřovaný pohybuje, jak si sedá, zdali vydrží sedět po celou dobu při odebírání 

anamnézy, v jakém sedu setrvává (správný/ochablý sed). Do vyšetřovacího spisu 

se zaznamenává: 

 

Držení těla 

 držení postury vsedě (správné/dobré/špatné) 

 držení postury vstoje (správné/dobré/špatné) 

 charakter lordózy (snížená/zvýšená/normální) 

 vybočení (vpravo/vlevo/žádné) 

 

Neurologické vyšetření 

 motorický deficit (vyšetření svalové síly v rámci příslušného myotomu) 

 senzorický deficit (vyšetření povrchové citlivosti v rámci příslušného 

dermatomu) 
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 šlachookostnicové reflexy (patelární reflex, reflex Achillovy šlachy 

a medioplantární reflex) 

 napínací reflexy (Lassegueův test, Bragardův test, obrácený Lassegueův 

test),  

 Valsavův manévr 

Lassegueův test byl pozitivní u 2 probandů a Valsavův manévr u 1 

Provádělo se vyšetření chůze, chůze po špičkách a po patách, dále stoj na špičkách 

a na patách. 

 

Omezení rozsahu pohybu 

     U probandů se ve stoji vyšetřovaly pohyby do flexe, extenze a dále se 

vyšetřoval lateroposun vpravo a vlevo (do tabulky se zaznamenává, do jaké míry je 

omezen rozsah pohybu – není omezen, mírně, středně, minimálně a jestli je 

přítomna bolest při provádění jednotlivých pohybů). Při vyšetření byla sledována 

kvalita v provedení pohybu, rozvíjení páteře a zdali nedochází k deviaci během 

pohybu. Záleželo také na pacientovi, jak byl ochoten a měl odvahu dosáhnout 

krajního rozsahu pohybu. 

 

Opakované pohyby 

     Před tímto testem byl zapsán popis příznaků, které proband cítil před 

testováním, aby se mohly pacientovi symptomy během testování a po testování 

porovnávat s výchozím stavem. Ve stoji se provádělo vyšetření opakovanými 

pohyby do flexe, extenze a lateroposuny vpravo i vlevo, vleže byly testovány 

pohyby do flexe a extenze. Při testování se každý pohyb opakoval 10 – 15x 

a během testování byl pořizován zápis, co se s danými příznaky děje (zápis se 

provádí dle terminologie MDT pomocí symbolů), zdali se bolest (↑) zvyšuje, (↓) 

snižuje, (P) produkuje, (O) odstraňuje, (BE) bez efektu, (PF) periferizuje, (C) 

centralizuje. Po testu byl znovu proveden zápis a byly zaznamenány pacientovy 

symptomy v daný okamžik v porovnání s původním stavem, (dle terminologie MDT 

se zapisuje opět v podobě symbolů po testování), (Z) zhoršení, (NZ) není zhoršení, 

(L) lepší, (NL) není lepší, (C) centralizovaný, (P) periferizovaný, (BE) bez efektu. 

Kromě bolesti se hodnotí změna rozsahu pohybu. 
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Statické testy  

     Do skupiny statických testů se řadí testy:  

 ochablý sed 

 ochablý stoj 

 leh na břiše v extenzi 

 vzpřímený sed  

 vzpřímený stoj 

 dlouhodobý sed 

      Při vyšetření byly použity čtyři testy, které probandi podstoupili, a to ochablý 

sed, leh na břiše v extenzi, vzpřímený sed a dlouhodobý sed. 

 

Jiné testy 

     U některých probandů byly provedeny provokační testy na vyšetření 

sakroiliakálního skloubení (dle MDT) k upřesnění diagnózy a vyšetření kyčelních 

kloubů pomocí Patrickova testu. Provokační testy na sakroiliakální skloubení: 

 Gapping test  

 Posteriorní tlak 

 Komprese 

 Sakrální tlak 

 Gaenslenův test 

 

     Testy vyšly negativně. Tím se vyloučila možnost, že příčina bolesti pochází ze 

sakroiliakálního skloubení nebo kyčelního kloubu. 

U všech pacientů bylo provedeno palpační vyšetření paravertebrálního svalstva 

pomocí diagnostického hmatu ,,Kiblerova řasa‘‘. 

Na konci celého vyšetření byla stanovena předběžná klasifikace syndromu a výběr 

terapie, která se v průběhu další návštěvy potvrdila nebo vyvrátila (zápis se provádí 

do poslední sekce vyšetřovacího spisu do kolonek ,,Předběžná klasifikace‘‘ 

a ,,Princip terapie‘‘). 

 

Probandi byli při prvním sezení předběžně klasifikováni do třech skupin pod 

diagnózami: 

Derangement s centrálními symetrickými syndromy – 4 probandi 
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Derangement unilaterální asymetrický ke koleni – 13 probandů 

Derangement unilaterální asymetrický pod koleno – 3 probandi 

 

2.3 Terapie dle MDT 
 
     Léčba byla směřovaná individuálně dle symptomatických odpovědí probandů na 

základě vyšetřování opakovanými pohyby. Důležité bylo respektovat individualitu 

každého jedince, neboť v terapii metodou McKenzieho neexistuje žádné obecné 

doporučení. Při terapii byly použity techniky, které jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

V tabulce jsou uvedeny názvy technik a počet probandů, u kterých byly jednotlivé 

techniky aplikovány. V koláčovém grafu (graf č. 3 ) je provedeno procentuální 

zastoupení jednotlivých technik. 

 

Tabulka č.3 Použité techniky při terapii  

Název použité techniky  

Počet 

probandů 

 

Leh na břiše 20 

Leh na břiše v extenzi 20 

Udržovaná extenze 2 

Extenze vleže (s přetlakem pacienta) 17 

Extenze vleže s fixačním pásem 17 

Extenze vleže s přetlakem terapeuta 15 

Mobilizace do extenze 5 

Extenze vstoje 17 

Extenze vleže s posunem pánve mimo střed (tzv. Asymetrická extenze) 7 

Extenze vleže s posunem pánve mimo střed s přetlakem terapeuta  
(v sagitální rovině) 5 

Mobilizace do extenze s pánví mimo střed 2 

Flexe vleže 17 

Flexe vsedě 17 

Flexe vstoje 17 

Autokorekce vybočení technikou lateroposunu 1 

Posturální korekce 20 

Překorigování ochablého držení 20 

 



 

 51  
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V této části textu jsou popsány pouze techniky, které se používají při autoterapii. 

Názorné ukázky některých technik jsou zobrazeny v oddílu příloh(č. 8). 

 Leh na břiše – pacient leží v poloze na břiše s horními končetinami volně podél 

těla, hlava je otočená k jedné straně. V této pozici setrvává několik minut, 

několikrát se zhluboka nadechne a pak následuje na 2 – 3 minuty úplné uvolnění 

paravertebrálních svalů v dolní části zad. Tento cvik se používá při léčbě akutní 

bolesti a provádí se na začátku každé cvičební sestavy každou hodinu nebo 

každé dvě hodiny. U akutní bederní deformity ve smyslu kyfózy se pod břicho 

umísťují polštáře, pacient leží zpočátku v mírné flexi (přizpůsobené deformitě) 

a polštáře se postupně odebírají, až se dosáhne polohy lehu na břiše. 

 

 Leh na břiše v extenzi – poloha vleže na břiše, lokty umístěny pod rameny, 

horní polovina těla je zvednuta, váha trupu držena na předloktích, pánev a boky 

zůstávají na podložce. V této poloze se pacient několikrát zhluboka nadechne a 

setrvává v této pozici 2 – 5 minut, někdy i déle (tím umožní prohloubení bederní 

lordózy). Tento cvik následuje vždy po předchozím a provádí se jedenkrát za 

sestavu. 

 

 Extenze vleže – výchozí poloha je vleže na břiše, dlaně pod rameny spočívají na 

podložce. Pacient propíná lokty, zvedá horní část trupu, pánev, boky a stehna 

spočívají relaxovány na podložce, dolní končetiny jsou mírně roznoženy na šířku 

pánve. Horní polovina trupu se zvedá nahoru do vzporu ležmo dle tolerance 

bolesti, v maximu zdvihu následuje výdrž 1 – 2 sekundy a poté se trup vrací do 

výchozí polohy. Každým opakovaným pohybem, by se měl trup dostat výše, aby 

se postupně dosáhlo plného rozsahu extenze. Cvičení se opakuje 10 – 15x 

každou hodinu nebo po dvouhodinových intervalech. Pacient je edukován, že má 

při cvičení přirozeně dýchat a nezadržovat dech. 

Leh na břiše, leh na břiše v extenzi a extenze vleže se řadí mezi cviky první pomoci 

při léčbě silných bolestí zad. 

 

 Extenze vleže s přetlakem pacienta – výchozí poloha i postup cvičení je shodný 

s technikou extenze vleže. Pacient provede několik extenzí a při posledních 2 – 3 

extenzích v každé sérii provede v maximu zdvihu výdech a při výdechu prověsí 
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břicho směrem k podložce. Cílem této techniky je dosažení maximálně možné 

extenze. 

 

 Extenze vleže s fixačním pásem – výchozí poloha i postup stejný viz extenze 

vleže. Pás je umístěn přes pánev a kolem lehátka, v domácím prostředí lze použít 

jako alternativu místo lehátka žehlící prkno eventuelně asistenci člena rodiny. 

Cílem této techniky je zvýšení extenční síly v bederních segmentech. 

 

 Extenze vstoje – výchozí polohou je vzpřímený stoj mírně rozkročný z důvodu 

stability. Ruce jsou opřeny v křížové oblasti, prsty směřují dolů směrem 

k podložce. Pacient provádí záklon trupu včetně záklonu hlavy, ruce používá jako 

oporu, tlačí je proti páteři, v záklonu setrvává 1 – 2 sekundy a opět se vrací do 

výchozí polohy. Každým pohybem by se měl zvyšovat rozsah pohybu do extenze. 

Během záklonu se nesmí flektovat dolní končetiny v kolenních kloubech, snižuje 

se tím rozsah extenze v bederní páteře. Cvik není vhodné cvičit v období 

akutních bolestí, přechází se k němu v terapii až po několika terapeutických 

sezeních dle aktuálního stavu. Počet opakování je obvykle v jedné sérii 10x. 

Tento cvik je hlavním prostředkem prevence dalších epizod vertebrogenních 

obtíží, doporučuje se cvičit pravidelně každé ráno a večer (10 opakování v jedné 

sérii) a nebo pokaždé během dne po dlouhém setrvávání v poloze v předklonu 

nebo po zvedání těžkých břemen. 

 

 Extenze vleže s posunem pánve mimo střed – výchozí poloha je vleže na 

břiše, dlaně pod rameny spočívají na podložce, pánev je vysunuta mimo střed 

osy (většinou od strany bolesti), pokud má pacient pravostranné obtíže, pánev je 

vysunuta vlevo. Pacient propíná lokty, zvedá horní část trupu, pánev, boky 

a stehna spočívají relaxovány na podložce, dolní končetiny jsou mírně roznoženy 

na šířku pánve nebo mohou být překříženy v oblasti hlezenních kloubů. Horní 

polovina trupu se zvedá nahoru do vzporu ležmo dle tolerance bolesti, v maximu 

zdvihu následuje výdrž 1 – 2 sekundy a poté se trup vrací do výchozí polohy. 

Každým opakovaným pohybem by se měl trup dostat výše. Cvičení je opakováno 

10 – 15x každou hodinu nebo každé dvě hodiny. Používá se u derangement 

syndromů, které mají asymetrické nebo unilaterální příznaky nebo se při cvičení 

v sagitální rovině zhoršovaly nebo zůstaly neovlivněny. 



 

 54  

 Autokorekce vybočení technikou lateroposunu – technika autokorekcí 

vybočení má několik variant. Varianty umožňují volit různou velikost aplikovaného 

tlaku a volit mezi tlakem konstantním nebo intermitentním. Může se provádět ve 

dveřích, proti zdi nebo ve volném stoji. Při terapii byla zvolena varianta 

autokorekce proti zdi. Výchozí pozice je ve stoji rozkročném nebolestivou stranou 

ke stěně, kdy je jedna dolní končetina umístěna těsně u zdi (rovnoběžně), horní 

končetina je flektována v lokti a spočívá mezi stěnou a trupem. Dolní končetina 

u stěny se přinoží, ruka volné horní končetiny (vzdálenější od stěny) je položena 

přes cristu iliacu a tlačí bok repetitivně směrem ke stěně. Pohyb je opakován 10x 

s pozvolna se zvětšující intenzitou s každým pohybem do té doby, než se bok 

dostane do překorigované pozice. Při získání překorigované polohy se unoží 

dolní končetina (blíže u stěny) zpět ke zdi do rozkročného stoje, aby se zaujmul 

neutrální stoj. Po celou dobu pohybů se sledují reakce symptomů. Cvičení se 

provádí dle stavu několikrát denně. 

 

 Flexe vleže – výchozí poloha je leh na zádech, kyčle a kolena jsou flektovány 

přibližně ve 45° a chodidla spočívají na podložce. Pacient zvedne obě kolena 

k hrudníku a pomocí rukou je pomalu a plynule přitahuje blíže k hrudníku dle 

tolerance bolesti. V této poloze vydrží 1 – 2 sekundy a opět vrací flektovaná 

kolena na podložku. Každým opakovaným pohybem by mělo docházet ke  

zvětšování rozsahu pohybu. Hlava v průběhu celého pohybu je opřená o pod-

ložku. Opakování cviků je v sérii 10x a provádí se třikrát až čtyřikrát denně. Tento 

cvik se používá jako provokativní manévr u předchozí neuzavřené mechanické 

diagnózy, zhoršení symptomů repetitivní flexí signalizuje posteriorní derangement 

(určený k extenčnímu cvičení), k testování stability upraveného derangementu, 

dále k redukci anteriorního derangementu a k remodelingu flekční dysfunkce. 

V této terapii byl cvik využit k testování stability redukovaného derangementu a ve 

fázi léčby při obnově funkce. 

 

 Flexe vsedě – výchozí pozice sed rozkročný na židli, flexe v kyčelních 

a kolenních kloubech 90°. Pacient předklání hlavu a trup mezi kolena a vrací se 

zpět do původní pozice. Pohyb se opakuje 10x. Cvik byl využit při obnově funkce.  
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 Flexe vstoje – výchozí pozicí je stoj rozkročný na šířku ramen. Pacient si položí 

ruce na stehna a pomalu se předklání sunutím rukou po dolních končetinách 

směrem dolů, předklon provádí do možného maxima a vrací se zpět do výchozí 

polohy. Počet opakování 10x. Cvičení při léčbě bylo využito k testování 

pozdějších stádií redukovaného derangementu, k obnově funkce. V rámci 

prevence recidiv bylo pacientovi doporučeno cvičit flexe vstoje každý večer. Poté 

musí následovat cvičení do extenze vstoje. 

 

 Překorigování ochablého držení – nácvik probíhá vsedě, kdy dotyčný rytmicky 

po několikasekundových intervalech střídá sezení v kyfotickém sedu a v extrémní 

lordóze, aby si uvědomil rozdíl mezi pozicemi. Pacientovi bylo vysvětleno, jak je 

důležité zachování křivky bederní lordózy, neboť způsobuje centralizaci 

symptomů a prodlužuje tak dobu, kdy může být proband bez obtíží. Cvičení 

provádí třikrát denně v sestavě (opakování 10 – 15x). Po zvládnutí tohoto cvičení, 

kdy se pacient naučí provádět polohu vsedě v extrémní pozici, je instruován dále 

o správném sedu. Pro pohodlný a správný sed provede sed v extrémní lordóze 

v dolní části zad a pak uvolní posledních deset procent napětí lordózy a dává 

pozor, aby v bedrech nedošlo k narovnání křivky páteře. 

 

 Posturální korekce – pacient je edukován o správném držení těla v sedu (změna 

kyfotického sedu za sed vzpřímený, naklopením pánve anteriorně). Nácvik by měl 

být prováděn před zrcadlem, aby se dotyčný viděl. K udržení lordózy je pacientovi 

doporučen bederní váleček nebo jiná pomůcka, např. středně nafouknutý 

overball. 

      Při prvním terapeutickém sezení byla s probandy prodiskutována problematika 

vertebrogenních obtíží (rizikové faktory, příčina vzniku bolesti a pojem mechanické 

bolesti) s názornými ukázkami z knihy Léčíme si záda sami od Robina McKenzieho 

pro snadnější pochopení problému. Publikace jim byla doporučena k přečtení. 

Pacienti byli postupně poučeni o strategii léčby, správném držení těla a režimových 

opatření v průběhu dalších sezení. 

 

Edukace o strategii léčby: probandům bylo vysvětleno, že cílem terapie je odstranění 

bolesti, obnovení pohyblivosti páteře a návrat k běžným denním aktivitám. Prvořadým 

cílem této metody je naučit pacienta specifickým cvičením a správnému držení těla, aby 
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byl co nejméně závislý na terapeutovi a dokázal si při vzniklé bolesti dle instrukcí 

terapeuta poradit sám. Terapeutův zásah při léčbě je chápán jako doplňková síla 

potřebná k dosažení plné redukce. 

Pacient byl informován, že: 

 se McKenzieho metoda řídí postupnou progresí sil a tlaků; 

 účelem specifického cvičení není posilování svalů; 

 účelem specifického cvičení dle směrové preference je korekce jakékoliv distorze, 

cvičení má snížit a odstranit vzniklé obtíže, snížit intenzitu bolesti a zajistit 

žádoucí přesun bolesti z hýždě nebo dolní končetiny do centra zad (pojem 

centralizace); 

 při zahájení cvičení se zpočátku bolest může zvyšovat (pojem centralizace) 

a zvýšení bolesti je přechodné; 

 se bolest nesmí šířit směrem distálním a intenzita bolesti se nesmí neustále 

zvyšovat (pojem periferizace); 

 musí porozumět změně vnímání úrovně své bolesti; 

 má přerušit jiná cvičení, nekombinovat je s technikami MDT, dokud bolest 

neodezní; 

 má cvičit pravidelně v určitých časových intervalech a zvyšovat rozsah pohybu 

do maxima; 

 při cvičení musí zůstat paravertebrální svalstvo relaxováno, neboť při pohybu 

s velkou aktivitou paravertebrálního svalstva dochází ke zvýšení intradiskálního 

tlaku a menšímu rozsahu pohybu. 

 

Edukace o správném držení těla a režimových opatření: při terapii je kladen velký 

důraz na správné držení těla během celého 24 hodinového cyklu, týkajícího se sedu, 

stoje, chůze, denních aktivit i spánku. Proband si musí uvědomit, že správné držení těla 

hraje velmi důležitou roli při vertebrogenních obtížích. 

Pacient byl edukován o potřebě: 

 setrvávat v lůžku při akutních obtížích a silných bolestech pouze po dobu 

nezbytně nutnou (dva až tři dny); 

 udržovat lordózu při vzpřimování z lůžka; 

 eliminovat předklony, zejména v ranních hodinách; 

 přerušovat dlouhodobé setrvávání ve statických polohách; 
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 při akutních obtížích omezit sed na minimum; 

 používat správnou techniku při zvedání břemen dle instruktáže; 

 před zvedáním břemen a po zvedání v rámci prevence provádět extenční cvičení 

ve stoji; 

 při sedu používat pomůcky pro udržení bederní lordózy; 

 v rámci prevence provádět extenční cvičení dvakrát denně (ráno a večer); 

 provozovat pravidelně pohybovou aktivitu pro udržení celkové kondice 

(např.chůze, plavání, jóga, jízda na kole – dle pohybových možností a preference 

dotyčného); 

 pravidelně relaxovat, neboť stres zvyšuje posturální napětí. 

 

Derangement s centrálními symetrickými syndromy – 4 probandi 

 

Klinický obraz: 

 centrální symetrická bolest v oblasti bederní páteře 

 u 2 probandů přítomna deformita ve smyslu lumbální kyfózy s projekcí bolesti 

do hýždí 

 rozsah pohybů výrazně omezen do všech směrů 

 držení postury špatné 

 neurologické vyšetření v normě 

Test opakovaných pohybů: u probandů bez přítomnosti deformity 

 opakovaná flexe zhoršovala a způsobovala periferizaci symptomů 

 bolest na konci cvičení při opakovaných flexích byla horší 

 při opakovaných extenzích docházelo k redukci a centralizaci 

 bolest na konci cvičení do extenze byla lepší 

Terapie: 

 Edukace probanda 

 Leh na břiše 

 Leh na břiše v extenzi 

 Extenze vleže 10x každou hodinu (během dne) 
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Test opakovaných pohybů: u probandů s přítomností deformity ve smyslu 

lumbální kyfózy 

 opakované pohyby při prvním sezení nevyšetřeny z důvodu bolesti a obavy ze 

zhoršení bolesti 

 bolest se snižovala vleže v poloze na břiše ve flekční pozici 

Terapie: 

 Edukace probanda 

 Leh na břiše – redukce flekčního držení pomocí polštářů 

 (Po redukci flekčního držení se postupovalo následovně: leh na břiše, leh na 

břiše v extenzi, extenze vleže (10x každou hodinu). 

 

     Při dalších terapeutických sezeních se u všech probandů provedla kontrola 

zadaných cviků, jestli je pacienti provádějí správně, zdali dochází k redukci 

symptomů a ke zvyšování rozsahu pohybu. Doba každé následující návštěvy trvala 

30 minut a během ní byl proveden zápis aktuálního stavu pacienta do kontrolního 

McKenzieho spisu (příloha č. 7). 

Při terapii se postupovalo dle reakcí pacientů individuálně a progrese sil a tlaků se 

volila dle barevného průvodce. Pokračovalo se v edukaci pacientů. Zodpovídaly se 

případné dotazy ze strany probandů. U této skupiny probandů byly použity dále tyto 

techniky: extenze vleže s přetlakem pacienta, extenze vleže s fixačním pásem, 

extenze vleže s přetlakem terapeuta, mobilizace do extenze (u jednoho probanda), 

extenze vstoje, překorigování ochablého držení a posturální korekce. Ve fázi obnovy 

funkce se začínalo u všech probandů nejprve flexí vleže, vsedě a vstoje. Pacientům 

bylo v rámci prevence a z důvodu udržení plného rozsahu flexe a extenze trupu 

doporučeno eliminovat agravační faktory, neprovádět flekční aktivity v ranních 

hodinách a pokračovat nadále šest týdnů pravidelným cvičením (ráno 10 extenzí 

vstoje a večer 10 flexí vstoje, po kterých následuje 10 extenzí). 

 

Derangement unilaterální asymetrický ke koleni – 13 probandů 

 

Klinický obraz: 

 unilaterální nebo asymetrická bolest 

 bolest promítající se do hýždě nebo stehna 
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 u 1 probanda přítomna deformita ve smyslu lumbální skoliózy (laterální posun) 

 držení postury hodnoceno individuálně (správné, dobré, špatné) 

 neurologické vyšetření v normě 

 omezení rozsahu pohybu individuální (mírné, střední, výrazné) 

 

Test opakovaných pohybů: u probanda s přítomností deformity ve smyslu 

lumbální skoliózy 

 opakovaná flexe a extenze zhoršovala a periferizovala bolest 

 v sagitální rovině symptomy při flexi i extenzi periferizovaly a zhoršovaly 

 korekce laterálního posunu snižovala a centralizovala bolest 

Terapie: 

 Edukace probanda 

 Autokorekce vybočení technikou lateroposunu 

U tohoto probanda se nejprve provedla autokorekce vybočení vstoje, po upravení byl 

pacient znovu testován a na základě vyšetření mu byly zadány techniky: leh na břiše, 

leh na břiše v extenzi a extenze vleže. Při třetí návštěvě se zjistilo, že nedošlo 

k žádnému zlepšení během extenčních postupů ani po opakovaném testování, při 

testování extenze s pánví mimo střed došlo ke zlepšení. Proband byl instruován, aby 

prováděl tuto techniku desetkrát každé dvě hodiny. Při čtvrté návštěvě došlo 

k centralizaci a pacient se vrátil k extenčnímu cvičení s pánví v ose – extenze vleže 

(10x každé dvě hodiny). V průběhu terapie pacient prováděl z dalších technik extenzi 

vleže s přetlakem pacienta a extenzi vleže s fixačním pásem. Dále nebylo zapotřebí 

žádné progrese. Začalo se s obnovou funkce a s flekčním cvičením. Pacientovy 

reakce  zůstaly nezměněny, nedocházelo k periferizaci, ani k zhoršení  symptomů. 

Pokračovalo se flekčním cvičením vsedě a vstoje. Pacient byl edukován po celý 

průběh terapie a byly mu sděleny klíčové aspekty prevence. 

 

Test opakovaných pohybů: u probandů bez přítomnosti deformity 

 opakovaná flexe u většiny zhoršovala bolest 

 bolest u většiny probandů zhoršena po opakovaných flexích 

 opakované extenze snižovaly symptomy 
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Terapie:  

 Edukace probanda 

 Leh na břiše 

 Leh na břiše v extenzi 

 Extenze vleže 10x každou hodinu (během dne) 

 

U skupiny pěti pacientů bez přítomné deformity se postupovalo extenčním principem 

terapie podobně jako u centrálního symetrického derangementu individuálně dle 

reakcí pacientů na testování opakovanými pohyby a progrese sil a tlaků dle 

barevného průvodce. U skupiny pěti probandů byla přítomna laterální komponenta, 

takže se léčba odvíjela nejprve k ovlivnění laterální složky následujícími technikami: 

extenze vleže s pánví mimo střed, extenze vleže s posunem pánve mimo střed 

s přetlakem terapeuta, mobilizace do extenze s pánví mimo střed (1 proband). Dále 

se postupovalo extenčními technikami s pánví v ose dle reakcí pacientů a barevného 

průvodce. U obou skupin byla provedena edukace správného držení těla a 

režimových opatření. U dvou probandů nebyla zjištěna směrová preference a nebyla 

stanovena pracovní diagnóza. Terapie u nich spočívala v edukaci správného držení 

těla a režimových opatřeních. 

 

Derangement unilaterální asymetrický pod koleno – 3 probandi 

 

Klinický obraz: 

 unilaterální nebo asymetrická bolest 

 bolest promítající se pod koleno  

 bolest konstantní i intermitentní 

 bez přítomnosti deformity 

 držení postury hodnoceno individuálně (dobré, špatné) 

 neurologické vyšetření:  

Lassegeův test pozitivní u 2 probandů, Valsavův manévr pozitivní u 1 probanda, stoj 

a chůze v normě 

Test opakovaných pohybů: 

 opakované flexe zhoršovaly bolest 

 symptomy po opakovaných flexích zhoršeny 
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 při opakovaných extenzích docházelo ke snížení a centralizaci 

 po opakovaných extenzích stav zlepšen 

Terapie 

 Edukace probanda 

 Leh na břiše 

 Leh na břiše v extenzi 

 Extenze vleže 10x každou hodinu (během dne) 

U dvou probandů byly v průběhu terapie použity další techniky: extenze vleže 

s přetlakem pacienta, s fixačním pásem, extenze vleže s přetlakem terapeuta, 

mobilizace do extenze. Postupně se přidávaly flekční techniky. Pacienti byli 

edukováni. Po terapii byly Lassegueův test a Valsavův manévr negativní. 

U třetího pacienta se symptomy zpočátku při technice vleže na břiše a při 

opakovaných extenzích snižovaly, při druhém sezení při opakovaných extenzích 

i flexích zvyšovaly. V průběhu dalších sezení se i při opakovaném testování 

nepodařilo najít směrovou preferenci. Pacient byl edukován o správném držení těla, 

režimových opatřeních a o eliminaci agravačních faktorů. 

 

      U většiny pacientů byl zvolen pro terapii extenční princip, který se používá 

nejobvykleji. Je mylné tvrzení, pokud se mnozí terapeuti domnívají, že metoda 

McKenzie je pouze o cvičení extenzí. 

U třech pacientů se nepodařilo najít směrovou preferenci ani žádnou polohu, která by 

umožnila přetrvávající zlepšení. 

 

 

2.4 Výsledky 

     Získaná data z dotazníku byla roztříděna ručně pomocí tzv.čárkovací metody 

a následně byla všechna data z výzkumného šetření zpracována formou tabulek 

a grafů. Výsledky byly dále analyzovány a interpretovány. 
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Tabulka č. 4 Intenzita bolesti zad před terapií a po terapii 

Probandi (n) Intenzita bolesti před terapií  Intenzita bolesti po terapii  

žena 23 (n 1) silná bolest 3 žádná bolest 0 

žena 35 (n 2) silná bolest 3 mírná bolest 1 

žena 37 (n 3) silná bolest 3 žádná bolest 0 

žena 28 (n 4) silná bolest 3 žádná bolest 0 

žena 42 (n 5) krutá bolest 4 žádná bolest 0 

žena 48 (n 6) silná bolest 3 žádná bolest 0 

žena 34 (n 7) krutá bolest 4 střední bolest 2 

žena 44 (n 8) silná bolest 3 mírná bolest 1 

žena 49 (n 9) střední bolest 2 mírná bolest 1 

žena 53 (n10) střední bolest 2 mírná bolest 1 

muž 35 (n11) silná bolest 3 mírná bolest 1 

muž 38 (n12) střední bolest 2 žádná bolest 0 

muž 41 (n13) silná bolest 3 žádná bolest 0 

muž 43 (n14) krutá bolest 4 mírná bolest 1 

muž 55 (n15) krutá bolest 4 mírná bolest 1 

muž 33 (n16) střední bolest 2 žádná bolest 0 

muž 47 (n17) silná bolest 3 střední bolest 2 

muž 52 (n18) střední bolest 2 mírná bolest 1 

muž 56 (n19) střední bolest 2 mírná bolest 1 

muž 57 (n20) silná bolest 3 střední bolest 2 
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Graf č.4 Intenzita bolesti zad před a po terapii 
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    U probandů byla vyhodnocována intenzita bolesti zad před terapií a po terapii 

pomocí slovní škály (VAS), kdy si pacient vybíral výraz, který nejlépe vystihoval 

intenzitu jeho bolesti v dané situaci. Probandi si vybírali z možností – žádná, mírná, 

střední, silná, krutá a nesnesitelná bolest. Každá z položek byla z důvodu zpracování 

dat ohodnocena čísly od 0 (znamená žádná bolest) do čísla 5 (znamená 

nesnesitelná bolest). 

     Z tabulky a grafu č. 4 vyplývá, jak ohodnotili probandi aktuální bolest zad před 

terapií a po ní. Před léčbou vyhodnotili svou současnou bolest 4 probandi jako 

krutou, 10 probandů jako silnou a 6 probandů označilo svou bolest výrazem střední. 

Po léčbě byli probandi znovu požádáni o vyhodnocení bolesti, která odpovídala 

aktuálnímu stavu. Tři probandi ohodnotili aktuální bolest výrazem střední, 9 probandů 

udávalo bolest mírnou a 8 probandů odpovědělo, že nepociťují žádnou bolest. 

 

 Vstupní data 

 

     V další části výzkumného šetření se zjišťovalo pomocí Rolandova dotazníku, jestli 

bolesti zad nebo dolní končetiny omezují probandy při vykonávání aktivit běžného 

denního života (dále jen ADL) v současném stavu. Respondenti odpovídali 

na 23 položek směřujících k ADL a vybírali si odpověď ze dvou variant ANO/NE 

(z důvodu zpracování dat byla varianta ANO obodována 10 body a variantě NE byla 

přidělena hodnota 0). Jednotlivé položky jsou okomentovány v následujícím textu. 
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Tabulka č.5 Vyhodnocení ADL před terapií 

PŘED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

žena 

23                        

žena 

35                        

žena 

37                        

žena 

28                        

žena 

42                        

žena 

48                        

žena 

34                        

žena 

44                        

žena 

49                        

žena 

53                        
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muž 35                        

muž 38                        

muž 41                        

muž 43                        

muž 55                        

muž 33                        

muž 47                        

muž 52                        

muž 56                        

muž 57                        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ano 55% 75% 85% 80% 15% 75% 85% 75% 85% 80% 90% 85% 90% 85% 70% 85% 65% 85% 40% 75% 50% 80% 25% 

ne 45% 25% 15% 20% 85% 25% 15% 25% 15% 20% 10% 15% 10% 15% 30% 15% 35% 15% 60% 25% 50% 20% 75% 
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Graf č.5 Vyhodnocení ADL před terapií 
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Položka č.1: Trávím většinu času doma, protože mě limitují bolesti zad nebo v dolní 

končetině (dále jen DK). Na tuto otázku 55% probandů odpovědělo ANO a 45% NE. 

Položka č.2: Často střídám polohy, abych neměl takové bolesti zad či v DK. 75% 

pacientů často střídá polohy, 25% dotazovaných s tím nemá obtíže. 

Položka č.3: Chodím pomaleji než obvykle, protože mě limituje bolest zad nebo 

v DK. Na tuto položku odpovědělo 85% dotazovaných ANO a 15% NE. 

Položka č.4: Protože mám bolesti, nemohu vykonávat práce okolo domu, v bytě. 

80% probandů se vyjádřilo, že nemohou vykonávat práce okolo domu či v bytě 

a 20% nemá obtíže s těmito aktivitami. 

Položka č.5: Protože mám bolesti zad, používám hůl při chůzi do schodů. 15% 

probandů odpovědělo ANO a 85% NE. 

Položka č.6: Protože mám bolesti zad, musím se něčeho přidržet, abych se zvedl 

z křesla. 75% dotazovaných  se musí  něčeho  přidržovat při vstávání a 25% nemusí. 

Položka č.7: Oblékám se mnohem pomaleji z důvodů bolesti zad nebo v DK. 85% 

probandů odpovědělo, že se oblékají mnohem pomaleji z důvodu bolesti a 15% 

probandů je bez obtíží při této činnosti. 

Položka č.8: Dokážu vydržet stát na místě pouze velmi krátkou dobu, protože mám 

bolesti zad nebo v DK. 75% zodpovědělo ANO a 25% NE. 

Položka č.9: Protože mám bolesti zad, snažím se neohýbat a klekám si. 85% 

probandů se neohýbá a volí variantu kleku, 15% nemá problém s ohýbáním. 

Položka č.10: Mám problémy s oblékáním ponožek, protože mám bolesti zad nebo 

v DK. Při oblékání ponožek má obtíže 80% respondentů a 20% odpovědělo NE. 

Položka č.11: Obtížně se otáčím na posteli, protože mám bolesti zad nebo v DK. 

90% probandů trpí obtížemi při otáčení na posteli, 10% bez obtíží. 

Položka č.12: Moje záda nebo DK pobolívají téměř po celou dobu mých obtíží. 85% 

odpovědělo ANO a 15% NE. 

Položka č.13: Obtížně se zvedám ze židle, lůžka, protože mám bolesti zad nebo 

v DK. 90% má obtíže při zvedání ze židle nebo lůžka a 10% bez obtíží. 

Položka č.14: Jsem schopen(a) pouze krátké procházky, protože mám bolesti zad 

nebo v DK. Pouze na krátké procházky je omezeno 85% probandů. 

Položka č.15: Nespím příliš dobře, protože mám bolesti zad nebo v DK. 70% 

respondentů trpí poruchami spánku z důvodu bolesti. 

Položka č.16: Přerušil(a) jsem veškerou namáhavou práci okolo domu, protože mám 

bolesti zad nebo v DK. 85% probandů muselo přerušit namáhavou práci okolo domu. 
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Položka č.17: Protože mám bolesti zad, jsem mnohem více netolerantní vůči svému 

okolí a mnohem rychleji naštvaný(á) než obvykle. 65% na tuto položku odpovědělo 

ANO a 35% NE. 

Položka č.18: Protože mám bolesti zad, chodím do schodů mnohem pomaleji než 

obvykle. S obtížemi s chůzí do schodů trpí 85% probandů. 

Položka č.19: Zůstávám ve své posteli mnohem déle a častěji než obvykle, protože 

mám bolesti zad nebo v DK. 40% pacientů setrvává déle v lůžku než obvykle. 

Položka č.20: Protože mám bolesti zad, došlo ke snížení mých sexuálních aktivit. 

Na tuto položku odpovědělo 75% probandů ANO a 25% NE. 

Položka č.21: Bolestivé místo si neustále držím nebo masíruji. Bolestivé místo má 

potřebu si masírovat 50% probandů. 

Položka č.22: Protože mám bolesti zad, vykonávám práce doma co nejméně, než 

bylo mým zvykem. 80% dotazovaných vykonává z důvodu bolesti práce doma co 

nejméně. 

Položka č.23: Často vyprávím o svých obtížích svému okolí. 75% probandů 

nevypráví o svých obtížích svému okolí. 

 

     Po vyhodnocení Rolandova dotazníku v části týkající se vztahu bolesti 

k vykonávání běžných denních činností došlo k zjištění, že bolesti zad či v DK limitují 

probandy výrazně ve všech prováděných aktivitách běžného denního života a to 

zejména u položek číslo 11 (obtížné otáčení na lůžku) a 13 (obtížné zvedání ze židle 

a lůžka). V 85% jsou probandi omezováni bolestmi zad či v dolní končetině při chůzi 

a flekčních aktivitách. Probandi jsou při chůzi limitováni, musejí chodit pomaleji; 

kratší vzdálenosti a mají obtíže při chůzi do schodů. Z flekčních aktivit je nejvýrazněji 

limitovaly tyto činnosti: oblékání, oblékání ponožek, ohýbání a práce okolo domu. 

Dále následovaly dle procentuálního zastoupení tyto aktivity: domácí práce, vstávání 

z křesla, sexuální aktivity atd.  
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 Výstupní data 

     Po  absolvování  terapie  metodou  McKenzieho   byli  probendi  znovu  požádáni  

o vyplnění  druhé  části  Rollandova dotazníku. A následovně byla porovnána vstupní  

data s výstupními z důvodu zjištění efektivity této metody při léčbě pacientů 

s vertebrogenními obtížemi. 
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Tabulka č. 6 Vyhodnocení ADL po terapii 

PO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

žena 
23                        

žena 
35                        

žena 
37                        

žena 
28                        

žena 
42                        

žena 
48                        

žena 
34                        

žena 
44                        

žena 
49                        

žena 
53                        
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muž 35                        

muž 38                        

muž 41                        

muž 43                        

muž 55                        

muž 33                        

muž 47                        

muž 52                        

muž 56                        

muž 57                        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ano 5% 15% 15% 10% 0% 15% 20% 20% 35% 30% 20% 15% 15% 0% 10% 10% 5% 10% 5% 10% 15% 25% 5% 

ne 95% 85% 85% 90% 100% 85% 80% 80% 65% 70% 80% 85% 85% 100% 90% 90% 95% 90% 95% 90% 85% 75% 95% 
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Graf č.6: Vyhodnocení ADL po terapii 

 

 
Graf č. 7 Zlepšení ADL po terapii 
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     Z tabulky číslo 6  vyplývá, kteří  probendi  po  absolvované  léčbě  byli bez obtíží,  

kteří  z nich  měli  při   vykonávání  aktivit  běžného  denního  života  obtíže a dále při  

jakých činnostech. 

 

Žena 23 let  (n1) – bez obtíží 

Žena 35 let  (n2) – bez obtíží 

Žena 37 let  (n3) – bez obtíží 

Žena 28 let  (n4) – bez obtíží 

Žena 42 let  (n5) – bez obtíží 

Žena 48 let  (n6) – bez obtíží 

Žena 34 let  (n7) – obtíže v položkách s číslem 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 19, 20 a 21 

Žena 44 let  (n8) – obtíže v položce s číslem 10 

Žena 49 let  (n9) – obtíže v položkách s číslem 2, 9, 16,  

Žena 53 let (n10) – obtíže v položkách s číslem 6, 9, 10, 13 

Muž 35 let   (n11) – obtíže v položkách s číslem 9 a 22 

Muž 38 let   (n12) – bez obtíží 

Muž 41 let   (n13) – bez obtíží 

Muž 43 let   (n14) – bez obtíží 

Muž 55 let   (n15) – obtíže v položkách s číslem 8, 9, 10, 11, 12,21 a 22 

Muž 33 let   (n16) – bez obtíží 

Muž 47 let   (n17) – obtíže v položkách s číslem 2, 3 a 7 

Muž 52 let   (n18) – obtíže v položkách s číslem 11, 12, 15, 21, 22 a 23 

Muž 56 let   (n19) – obtíže v položkách s číslem 4, 7, 8, 9, 10 a 11 

Muž 57 let   (n20) – obtíže v položkách s číslem 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21 

a 22 

 

Graf č. 6 znázorňuje v procentech, při kterých činnostech běžného denního života 

jsou probandi limitováni nadále i po absolvované terapii McKenzieho metodou. 

      35% probandů se vyjádřilo, že jsou nejvíce limitování při ohýbání a volí raději 

variantu kleku (položka č. 9), 30% probandů zodpovědělo, že mají obtíže 

s oblékáním ponožek (položka č. 10) a 25% dotazovaných vykonává co nejméně 

práce z důvodu přetrvávajících bolestí zad (položka č. 22). Z toho vyplývá, že jsou 

probandi omezeni zejména v provádění flekčních aktivit. Dalšími aktivitami, které 
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limitují probandy (v 20), jsou oblékání (položka č. 7), setrvání na místě (položka č. 8) 

a obtížné otáčení na lůžku (položka č. 11). 

 

 

Graf č. 7 znázorňuje procentuální zlepšení po absolvování léčby. 

      K  nejvýraznějšímu zlepšení o 85% došlo v položce číslo 14, týkající se délky 

procházek, probandi po léčbě nemusejí absolvovat pouze krátké procházky, jsou 

schopni dlouhodobější chůze. 

     Ke zlepšení o 75% došlo u položek číslo 13 (zvedání se ze židle a lůžka), č. 16 

(přerušení veškeré namáhavé práce okolo domu) a č. 18 (chůze do schodů). 

.....70% zlepšení bylo shledáno u položek s čísly 3 (pomalejší chůze z důvodu 

bolesti zad či DK), č. 4 (nemožno vykonávat práce okolo domu,v bytě.), č. 11 

(obtížné otáčení na lůžku z důvodu bolesti zad nebo v DK.) a č. 12 (bolest zad nebo 

DK téměř po celou dobu obtíží). 

     O 65% byli probandi zlepšeni v ADL týkajících se oblékání (položka č. 7) 

a sexuálních aktivit (položka č. 20). 

     U položek č. 2 (časté střídání polohy z důvodu bolesti zad či v DK), č. 6 (obtížné 

zvedání z křesla),č. 15 (poruchy spánku kvůli bolesti zad nebo v DK) a č. 17 

(netolerantnost vůči okolí z důvodu bolesti) bylo shledáno zlepšení o 60%. 

      K 55% zlepšení došlo u položky číslo 8 (týkající se délky doby stání na místě) 

a položka č. 22 (vykonávání práce doma). 

      Následovně jsou uvedeny aktivity s 50% zlepšením položka číslo 1 (týkající se 

času, který dotyčný tráví doma kvůli bolesti zad nebo v dolní končetině) a položka  

č. 9 (dotýkající se varianty kleku a ohýbání). 

      O 35% bylo získáno zlepšení u položek s čísly 19 a 21. Položka s číslem 19 

pojednávala o delším a častějším setrvání v lůžku z důvodu bolesti zad či v DK 

a položka s číslem 21 se týkala neustálého masírování bolestivého místa. 

     U položky s číslem 23 (vyprávění o svých obtížích okolí) došlo k zlepšení o 20%. 

     O 15% došlo k zlepšení u položky s číslem 5 (používání hole do schodů z důvodu 

bolesti). 
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2.4.1 Celkové shrnutí výsledků 

 

      Výzkumné  šetření  dokončili  všichni  zúčastnění  probandi, i když  u třech z nich  

(n7, n18 a n20) došlo v počátku ke stanovení předběžné klasifikace diagnózy 

derangementu. Tato diagnóza nebyla v průběhu dalších návštěv potvrzena 

a nepodařilo se najít ani směrovou preferenci, ani žádnou polohu, která by umožnila 

přetrvávající zlepšení. Přesto u nich došlo ke zlepšení aktuálního stavu, ale efekt 

terapie nebyl tak výrazný jako u ostatních probandů. 

 

Hodnocení bolesti pomocí slovní škály (VAS) 

Před terapií ohodnotili svou současnou bolest: 

 4 probandi jako krutou, po léčbě jeden z nich byl zcela bez bolesti, další 

proband ohodnotil svou bolest jako střední a dva udávali mírnou bolest; 

 10 probandů původní bolest výrazem silná bolest, po terapii se pět probandů 

vyjádřilo, že jsou bez bolesti, tří z nich udávali mírnou bolest a dva střední 

bolest; 

 6 probandů jako střední bolest, po absolvované léčbě prezentovali svůj 

aktuální stav dva probandi bez bolesti a čtyři jako mírnou bolest. 

 

Závěr: 3 probandi ohodnotili aktuální bolest výrazem střední, 9 probandů udávalo 

bolest mírnou a 8 probandů odpovědělo, že nepociťuje žádnou bolest. 

 

 

Hodnocení aktivit běžného denního života pomocí Rolandova dotazníku 

     V hodnocení činností běžného denního života u probandů s vertebrogenními 

obtížemi  prostřednictvím  Rolandova  dotazníku  bylo  zjištěno, že došlo ke zlepšení  

u všech pacientů, i když se procentuální znázornění výsledků jednotlivých položek 

ADL značně lišilo. 

     Po terapii metodou McKenzieho se 10 probandů vyjádřilo, že vykonávají všechny 

aktivity zcela bez obtíží; 5 probandů udávalo obtíže u některých aktivit (maximálně 

u čtyř položek) a u 5 probandů z výsledků šetření vyplývá, že jsou limitováni ve větší 

míře při vykonávání ADL. Jednalo se o pacienty n7, n15, n18, n19 a n20, kteří mají 

dlouhodobé vertebrogenní obtíže. Nejvíce frekventovanými položkami, které činily 
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probandům potíže, byly flekční činnosti, zejména položka č. 9 (ohýbání) a č. 10 

(oblékání ponožek). 
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3 DISKUZE 

 

     Hlavním cílem bakalářské práce bylo posouzení efektivity metody McKenzieho 

při terapii vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře zhodnocení jejího vlivu na  

subjektivní hodnocení bolesti a na kvalitu života sledovaných pacientů.  

Výzkumného šetření se zúčastnilo dvacet probandů, kteří se léčili ambulantně na 

rehabilitačním oddělení polikliniky Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. 

Pacienti absolvovali léčbu metodou McKenzieho po dobu dvou měsíců v počtu sedmi 

terapeutických sezení. 

     Vertebrogenní poruchy sužují člověka odedávna, staly se civilizačním 

onemocněním, které má značný sociálně – ekonomický dopad. Odborníci často 

diskutují nad zhodnocením účinnosti soudobých diagnostických a terapeutických 

postupů týkajících se tohoto onemocnění. 

     I přes veškerý pokrok ve vyšetřovacích postupech nelze u vysokého procenta 

pacientů, kteří trpí bolestí zad, stanovit definitivní diagnózu, z důvodu nedostatečně 

vyznačené spojitosti mezi příznaky, patologickými změnami a výsledky 

zobrazovacích metod. Z výsledků zobrazovacích metod jsou často identifikovány 

strukturální nálezy, aniž by pacient pociťoval výrazné subjektivní akutní nebo 

chronické obtíže a není přítomen ani neurologický nález Na druhou stranu je třeba 

brát v úvahu i skutečnost, že u velkého množství pacientů, kteří trpí chronickými 

bolestmi zad, ani dnešními metodami nelze zjistit žádné výrazné morfologické 

nálezy, takže se označují jako bolesti nespecifické nebo idiopatické (Kolář, 2009). 

Souhlasím s autorem, neboť se často s takovými případy v praxi setkávám, 

domnívám se, že záleží na mnoha faktorech: na anatomických poměrech (šířka 

páteřního kanálu) a biomechanických faktorech (statická zátěž při vykonávajícím 

povolání – sedavá zaměstnání, zvedání břemen, povolání s vibrační zátěží). A dále 

také na psychice pacienta. Dle Hnízdila (2000) zaujímají nejvýznamnější úlohu 

v etiologii zad psychické poruchy provázené emoční tenzí. Tyto poruchy 

prostřednictvím limbického systému vyvolávají zvýšení svalového tonu, který pak 

významnou měrou přispívá ke vzniku a trvání bolesti zad. Souvislost mezi 

psychickými vlivy a bolestí zad je potvrzena celou řadou zahraničních studií, např. 

Sarno tvrdí, že bolest zad se pro pacienty často stává únikovou cestou od nutnosti 

řešit složité životní situace. Souhlasím s autory, že psychika hraje důležitou úlohu při 
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vzniku vertebrogenních obtíží. Ne každý jedinec zvládá tempo dnešní doby, a pokud 

má sebemenší příležitost, neváhá a kladně přijímá roli pacienta. Bolesti zad, zejména 

chronické bolesti, představují komplexní multidimenzionální problém. Jsou odrazem 

působení dalších faktorů – psychických, socioekonomických, etnických či kulturních. 

Podle Koláře a Křikavové (2008) je potřeba přistupovat k pacientovi komplexně, 

sledovat nejen strukturální nález, ale i psychologické a behaviorální aspekty bolesti a 

současně přihlédnout k sociální situaci pacienta. I další prameny literatury uvádí, že 

u diagnostiky vertebropatií je přínosnější sledovat klinické příznaky zároveň při 

dynamické i při statické zátěži místo pozorování anatomických struktur. Donelson 

(2007) ve své knize tvrdí, že terapie vertebrogenních obtíží nebývá efektivní 

z důvodu nedostatečné diagnostiky a z toho následovně vyplývá chybný výběr 

terapie. 

    V současné době je možno v rámci konzervativní léčby použít různé 

kinezioterapeutické metody. Myslím si, že zcela zásadními body terapie jsou 

stanovení správné diagnózy, priority léčebného postupu a aktivní spolupráce 

pacienta. Jednou z metod, která je založena na filozofii aktivního přístupu pacienta, 

je metoda McKenzieho. Metoda McKenzieho neboli mechanická diagnostika a 

terapie (MDT) používá ve svém konceptu klasifikační systém, který je založený na 

členění vertebropatií do podskupin s velmi dobrým výsledkem spolehlivosti. Velkou 

roli při využívání metody MDT hraje tzv. centralizační fenomén, který se považuje za 

klíčový k určení funkční diagnózy a léčby u pacientů s vertebrogenními obtížemi a je 

považován dle dosavadních zahraničních studií za prognostické vodítko s vysokou 

úrovní průkaznosti. Někteří z řad lékařů a fyzioterapeutů metodu McKenzieho 

vyzdvihují, někteří ji zavrhují a jiní se domnívají, že je tato metoda pouze cvičením 

extenzí. V bakalářské práci jsem si zvolila tuto metodu z několika důvodů, jak jsem již 

uvedla v úvodu. Nedávno jsem absolvovala jednotlivé části kurzu MDT. Metoda 

McKenzieho mě zaujala a chtěla jsem si ověřit její efektivitu v praxi pomocí dvou 

dílčích cílů: ověřit si vliv metody na snížení intenzity bolesti a její vliv při zvládání 

aktivit běžného denního života. 

    Dominantním příznakem, pro který pacienti s vertebrogenními obtížemi 

vyhledávají lékařskou pomoc, je bolest zad (Bednařík a Kadaňka, 2006). Bolest 

narušuje člověku kvalitu života, jeho denní aktivity, které se týkají nejen jeho funkční 

zdatnosti ale i rodinného života, zaměstnání, sociálních vztahů a aktivit volného 

času. 
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     Výsledky subjektivního hodnocení bolesti při výzkumném šetření dokazují, že 

došlo u všech probandů ke zmírnění bolestí, a u osmi pacientů dokonce k jejímu 

úplnému odstranění. Výsledky subjektivního hodnocení bolesti dokazují, že byla 

zvolená terapie úspěšná. 

     Při vyhodnocování aktivit běžného denního života pomocí Rolandova dotazníku 

při vstupním vyšetření bylo zjištěno, že bolest limituje pacienty výrazně ve všech 

prováděných činnostech běžného denního života. V  85%. byli probandi omezováni 

bolestmi zad či v dolní končetině při chůzi a flekčních aktivitách. Tento údaj je velice 

důležitý, neboť většinu denních aktivit člověk vykonává v předklonech a schopnost 

pohybu je dle Trachtové (2001) základem nezávislosti. Zdravý člověk je v aktivitách 

běžného života soběstačný a nezávislý na pomoci druhé osoby. Schopnost 

pohybovat se ovlivňuje sebekoncepci a sebeúctu člověka. Při výstupním vyšetření 

byli pacienti znovu požádání o vyplnění dotazníku a následovně bylo provedeno 

porovnání vstupních a výstupních dat. Procentuální zlepšení při vykonávání běžných 

denních aktivit znázorňuje graf č. 7. Závěrem lze říci, že vyhodnocení Rollandova 

dotazníku také dokazuje, že byla léčba účinná. Pacienti během dvou měsíců 

absolvovali terapii především autoterapeutickými technikami a edukací správného 

držení těla a režimových opatření. Otázkou ale zůstává, jestli probandi budou nadále 

aktivní a budou dodržovat autoterapii a doporučená režimová opatření. 

     Hnízdil (2000) se domnívá, že o aktivní přístup k léčbě bolesti zad nebývá příliš 

velký zájem ze strany samotných pacientů, neboť jsou přesvědčeni, že aby byl 

člověk zdráv, musí být manipulován, masírován a jinak fyzikálně opečováván, za 

vydatné podpory farmak a bez jakékoliv iniciativy z vlastní strany. Zatímco 

uvědomělý pacient nebo pacienti, kteří trpí velkými obtížemi vyhledávají cíleně lékaře 

či fyzioterapeuta, aby s ním konzultovali otázky pohybového režimu a životosprávy. 

Zásadní význam pro výsledný efekt léčby má změna v myšlení pacientů. Souhlasím 

s autorem, že změna v myšlení pacientů a aktivní přístup v léčbě je podstatou 

úspěšné terapie. 

      Dle Novákové (2000) nabízí metoda McKenzieho pacientům možnost pochopit 

příčinu problému, naučit se ji řešit, a dále nezávislost na terapeutovi. Další možnost, 

kterou tato metoda nabízí, je minimalizovat psychické dopady z důvodu vleklé terapie 

a neustálého vyšetřování pacienta. 

      Ideální formou terapie vertebrogenních obtíží je dle mého názoru kombinace 

aktivního pohybu s dodržováním ergonomických opatření. Edukace o správných 
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pohybových stereotypech a ergonomických opatřeních by měla být základním pilířem 

každého fyzioterapeuta. 

     Závěrem bych chtěla podotknout, že metoda McKenzieho je cvičením dle 

směrové preference a progrese sil a tlaků, jehož cílem je redukce bolesti, obnova 

normálního rozsahu pohybu a prevence recidiv. 
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ZÁVĚR 

 

     Vertebrogenní obtíže jsou v současné době stále více diskutovaným tématem, 

neboť jimi trpí značná část populace a vzhledem k dnešnímu způsobu života se 

předpokládá, že jejich počet bude neustále narůstat. Bolest zad limituje člověka při 

zvládání běžných denních činností a celkově ovlivňuje kvalitu života. Každý z nás by 

si měl uvědomit, že je zodpovědný za své zdraví a měl by k němu podle toho také tak 

přistupovat. Jedním z hlavních předpokladů úspěšné terapie je aktivní přístup 

pacienta. Terapeut by měl pacientovi srozumitelně vysvětlit příčiny jeho onemocnění, 

možnosti léčby a motivovat ho k aktivní spolupráci. Při terapii vertebrogenních obtíží 

existují různé metody, volba výběru záleží kolikrát na nás samotných. Je vždy třeba 

vycházet z potřeb pacienta a z jeho reálných možností, ale nejdůležitější je stanovení 

správné diagnózy a priority léčebného postupu. 

     Cílem mé práce bylo zjistit míru efektivity metody McKenzieho u pacientů při terapii 

vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře. Což se podle získaných výsledků 

a dle mého názoru podařilo. Počet pacientů zařazených do výzkumného šetření byl 

však poměrně malý, proto se výsledky šetření nedají považovat za všeobecně platné, 

ale pouze za orientační. 

      Zpracování bakalářské práce mi umožnilo seznámit se podrobněji s problematikou 

vertebrogenních obtíží a možností porovnat teoretické znalosti s praxí. 
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     Bakalářská práce se zabývá využitím metody McKenzieho u vertebrogenních 

obtíží v oblasti bederní páteře. Teoretická část práce pojednává o anatomických 

a kineziologických souvislostech, vertebrogenních onemocněních, diagnostických 

a terapeutických postupech a metodě McKenzieho. 

      Speciální část práce se zabývá výzkumným šetřením efektivity této metody při 

terapii vertebrogenních obtíží. Dílčími cíli výzkumného šetření bylo zjistit vliv této 

metody na snížení intenzity bolesti a její vliv při zvládání aktivit běžného denního 

života. Zkoumaný vzorek tvořili pacienti s bolestmi zad, kteří se po dobu dvou měsíců 

ambulantně léčili na rehabilitačním oddělení polikliniky. 
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     This thesis deals with the use of the McKenzie method for vertebral disorders in 

the lumbar spine. The first part deals with the anatomical and kinesiological context, 

vertebral diseases, diagnostic and therapeutic procedures and the McKenzie 

method. 

     The special section deals with the research of the effect of this method in the 

treatment of vertebral disorders. The other goals of this research were to determine 

the effect of this method to reduce pain and its influence on managing activities of 

daily living. The researched sample was consisted of patients with back pain, these 

patients were treated for two months at an outpatient rehabilitation department 

clinics. 
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Příloha č. 1: Discus intervertebralis a bederní obratel L2 (Netter, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bederní obratel L2 
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Příloha č. 2: Bederní páteř (Netter, 2003) 
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Příloha č. 3: Stadia výhřezu meziobratlové ploténky (Bednařík, 2010) 
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Příloha č. 4: Rozdíl mezi bolestí mechanického a chemického původu dle MDT (Výukový kurz 
,,A‘‘,2010) 
 

 

Bolest mechanického původu 

 

Bolest chemického původu 

vzniká podrážděním nociceptivního 

systému působením mechanických 

 sil na tkáň  

je způsobena podrážděním 

nociceptivního systému chemickými 

látkami, které se uvolňují z poraněných 

nebo metabolicky abnormálních tkání 

příčinou je setrvání v ochablém držení, 

zátěž fibrotizované tkáně, výhřez 

meziobratlové ploténky 

příčinou je trauma nebo úraz 

bolest je intermitentní, ale může být i 

konstantní 

bolest je konstantní 

pohybem se bolest redukuje, 

opakovanými pohyby dochází 

k fenoménu centralizace 

pohybem nelze bolest redukovat či 

centralizovat, naopak se může i zvýšit 

léčba spočívá v odstranění působících sil 

mechanickou terapií 

léčba – klid na lůžku a farmakoterapie 
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Příloha č.5: Vyšetřovací spis – hodnocení bederní páteře  
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Příloha č. 6: Rollandův dotazník 
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Příloha č. 7: Vyšetřovací kontrolní spis – hodnocení bederní páteře 

 
 
 



 

 101  

Příloha č. 8: Techniky metody McKenzieho (autoterapie) 

 
Obrázek 1: Leh na břiše 
 

 
Obrázek 2: Leh na břiše v extenzi 
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Obrázek 3: Extenze vleže 
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Obrázek 4: Extenze vstoje 
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Obrázek 5: Flexe vleže 
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Obrázek 6: Flexe vsedě 
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Obrázek 7: Flexe vstoje 


