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1. ÚVOD

Žijeme v moderním světě, kde inteligence a schopnost logického uvažování 

převládá nad fyzickou aktivitou. Pracovat hlavou představuje pohodlnější způsob života 

nesoucí s sebou řadu úskalí. Véle (2006) tvrdí, že psychická složka by měla být na 

stejné úrovni s fyzickou. Dnes je ovšem kladen daleko větší důraz na rozvoj myšlení, 

k čemuž jsme vedeni již od dětských let. Od šesti let jsem upoutání do školních lavic, 

kde trávíme v průměru osm hodin denně až do svých šestadvaceti a valná většina 

populace žijící ve vyspělých zemích pokračuje v sedavém způsobu života až do své 

smrti. Mnoho lidí přehlíží fakt, že nedostatek pohybu působí na celý organismus, a to 

jak na stránku fyzickou, tak i psychickou, která koreluje se stále narůstajícím počtem 

psychosomatických chorob. 

Právě hypokineze je jedním z mnoha příčin bolesti zad, jejíž statistiky se stávají 

alarmující. Špatné pohybové stereotypy, nedostatek pohybu a stres jsou faktory, díky 

nimž se bolesti zad netýkají pouze populace nad padesát let, ale čím dál častěji postihují 

i mladší ročníky, kde jedinci okolo pětadvaceti let nejsou žádnou výjimkou. Zvolili jsme 

si sedavý způsob života, pohodlný, ale nefyziologický. Podle McKenzieho (2011) jsou 

chronické bolesti zad v rozvojových zemích neobvyklé. Tento fakt poukazuje na to, že 

fyzická aktivita opravdu souvisí s bolestmi páteře. Podle mého názoru by se tedy tyto 

obtíže měly řešit aktivně, a ne fyzikální terapií jako je tomu v západních zemích 

(Štičková 2013) a ne pasivně v podobě klidu na lůžku. 

Aktivní přístup je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si jako téma této práce 

vybral způsob ovlivnění bolesti páteře pomocí metody Robina McKenzie. Sám trpím 

bolestí zad, a proto pociťuji určitou empatii se stále se rozrůstající skupinou lidí trpící 

touto obtíží. S uvedenou metodou jsem se setkal ve druhém ročníku svého studia

v rámci speciálních metod pod vedením paní Mgr. Muchové. Jednoduchost a logika 

hrají v této metodice klíčovou roli, protože i samotný pacient pochopí, na jakém 

principu funguje, což je možná jeden z hlavních důvodů, proč je tato metoda tak účinná. 

Pokud je terapie prováděna pod kvalitním dohledem, stává se velmi účinným nástrojem 

v boji proti bolavým zádům. Cílem metody je naučit pacienta, aby byl schopen ovlivnit 

bolest sám a předejít případným recidivám založeným na špatných pohybových 

stereotypech.

Cílem mé práce je zjistit efektivitu prováděných terapií pomocí výše uvedené 

metody u pacientů s diskopatií. Teoretická část popisuje kineziologii a biomechaniku 
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páteře, patologické stavy spojené s bolestí a samotný rozbor metody McKenzie. 

Praktická část je zaměřená na sledování efektu fyzioterapie pomocí dané metody u 

pacientů s diskopatií. Efekt fyzioterapie je sledován formou kazuistik dvou pacientů 

s chronickou bolestí bederní páteře, u kterých byl klasifikován syndrom podle 

McKenzieho. Terapie jsou doplněné o subjektivní dotazník Oswestry disability index, 

který bude sloužit jako forma zpětné vazby od pacientů. Právě subjektivní dotazník 

může přinést nový pohled na efektivitu terapie a to z důvodu vyloučení zevních vlivů, 

které působí na pacienta při položení otázky „Jak se dnes cítíte,“ protože odpověď může 

být modifikovaná řadou faktorů, například naší osobou nebo lékařským prostředím. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Kineziologie páteře

2.1.1 Osový orgán

Véle (2006) řadí do osového orgánu lebku společně s páteří a pánví, tvořící tzv. 

osu celého těla. Tyto jednotlivé komponenty tvoří posturu, která má složku statickou ve 

smyslu držení těla a složku dynamickou, coby pohybové chování. Pro každého z nás je 

postura charakteristickým rysem a tvoří estetický tvar postavy.

Díky vzpřímené poloze těla tvoří axiální systém základnu, ze které vychází 

všechny pohyby. Axiální systém je složený z několika částí, jejíž hlavní funkce jsou 

nosné, ochranné a hybné (Dylevský, 2009).

Páteř je jedním z dílů kostry trupu, neboli osového skeletu, kam mimo jiné 

řadíme i žebra s hrudní kostí. Tento orgán zajišťuje vzpřímenou polohu celého těla a 

ochranu pro míchu. (Naňka, 2015). Lidská páteř je složená ze sedmi krčních obratlů, 

dvanácti hrudních, pěti bederních, pěti křížových, které srůstají v celistvou kost 

křížovou a kosti kostrční, která je tvořená ze čtyř až pěti obratlových těl (Čihák, 2011). 

2.1.2 Hybnost páteře

Co se hybnosti páteře týče, bederní část je druhou nejhybnější částí páteře hned 

po krční (Nováková, 2001). Pohyblivost bederní části páteře je dána hybností 

jednotlivých komponentů, ze kterých je páteř složena. Velkou roli zde hraje stlačování 

meziobratlových disků, závisející na jejich výšce a ploše, dále pak tvaru a míře 

naklonění obratlových trnů a tvaru intervertebrálních ploch (Kolář, 2010). 

Na páteři rozeznáváme čtyři druhy pohybů, lišící se rozsahy, a to z důvodu 

tvarové rozmanitosti kloubních ploch jednotlivých skupin obratlů, výšky 

meziobratlových destiček a vazivového aparátu (Čihák, 2011). 

Anteflexe (předklon) se v bederním úseku páteře pohybuje v rozmezí 55-60° 

(Kolář, 2010). Během anteflexe dochází ke skluznému pohybu mezi jednotlivými 

obratli, oddálení spinózních výběžků, relaxaci podélného vazu a k natažení zadního 

podélného vazu a krátkých vazů, jako jsou ligamenta flava a interspinalia, a k posunu 

meziobratlového disku dorzálním směrem (Nováková, 2001). 
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Rozsah retroflexe (záklonu) v bederní páteři se udává v rozmezí 30-35°. 

V retroflexi se trnovité výběžky přibližují, až na sebe nalehnou a znemožňují další 

pohyb společně s nataženým předním podélným vazem. Krátké a dlouhé vazy na 

dorzální straně páteře jsou relaxované, meziobratlové jádro se posouvá ventrálním 

směrem (Nováková, 2001). 

Pro pohyb do lateroflexe v bederní páteři je rozsah 25-30° bilaterálně (Kolář, 

2010). Příčné výběžky se na straně úklonu přibližují a ligamenta spojující tyto výběžky 

relaxují. Na opačné straně se příčné výběžky oddalují a mezitrnová ligamenta se 

napínají. Meziobratlové jádro se posouvá na stranu opačnou od směru úklonu 

(Nováková, 2001).

Rotace bederní páteře je dle Koláře (2010) možná pouze do 5°. Je to z toho 

důvodu, že pravá a levá strana plochy těla obratle nemá společné rotační plochy. 

2.1.3 Meziobratlová ploténka

Každé meziobratlové spojení v presakrální oblasti, s výjimkou krčních obratlů 

C2 a C3, obsahuje meziobratlové destičky. Destička (anulus fibrosus) je složená 

z kruhovitě uspořádaných vláken vazivové chrupavky s fibrosním vazivem po obvodu. 

Uvnitř disku je vodnaté jádro (nucleus pulposus) kulovitého tvaru vyrovnávající tlaky 

působící na páteř (Dylevský, 2009) a zvyšující flexibilitu páteře (Véle, 2006).

Tyto hydrodynamické tlumiče pohlcují statické i dynamické zatížení páteře, a to 

díky výměně látek během zatížení. Meziobratlové disky společně s okolními 

strukturami, jako jsou obratlová těla s okolním vazivem a cévami, tvoří osmotický 

systém vyměňující s okolím vodu a hydrofilní látky. Při odlehčení natéká do jádra voda 

s cukry a mnoha ionty (Hájek, 2014). Během tlaku působícího na jádro má tekutina 

uvnitř obsažená tendenci k rozpínání, což působí jako ideální absorpční systém pro 

tlaky působící na obratle (Dylevský, 2009).  



14

2.2 Diskopatie

Meziobratlové ploténky jsou velmi nezbytnou součástí páteře, avšak jejich 

onemocnění, ať jsou jakékoli etiologie, jsou značně bolestivá a omezující. Nazýváme je 

diskopatie. 

Diskopatie jsou obecně známé jako degenerativní postižení meziobratlové 

ploténky, během kterého dochází k fibróze, zhrubění jádra a ztrátě viskózního 

charakteru. Dochází při ní k rozvolnění vazivového prstence společně s protruzí disku a 

může vyústit až k jeho ruptuře s následnou herniací (Ambler, 2011). Toto poškození 

vzniká v průběhu života a stává se problémem, který se vyskytuje čím dál častěji u 

mladých lidí. 

Diskopatie je v první řadě charakteristická bolestí a svalovým spasmem v místě 

léze, v těžších případech kořenovou kompresí vyvolanou meziobratlovou ploténkou, 

která může způsobit dráždění příslušných míšních kořenů, tzv. radikulopatii. Nejčastěji 

bývá diagnostikován výhřez ploténky v úseku L5-S1, a to laterálním směrem (Ambler, 

2011). 

Vacek a spol. (2011) uvádí, že pacienti, kteří trpí chronickými bolestmi bederní 

páteře, mají zhoršenou propriocepci z bolestivé oblasti. Jeho statisticky zpracované 

studie v této souvislosti dokonce prokazují snížení psychomotorického tempa pacienta. 

To má za následek opožděnou reakci na náhlou destabilizaci postury, jak vsedě, tak i 

vstoje. Tento stav se výrazně umocňuje při snížení zrakové kontroly. Tato destabilizace 

se projevuje s bilaterální asymetrií. Dosud není plnohodnotně prokázáno, z čeho tato 

příčina vychází.

2.2.1 Rozdělení dle míry postižení

Opavský (2011) rozděluje diskopatii podle poškození ploténky do čtyř kategorií: 

 Vyklenutí (bulging) – nejnižší stupeň poškození, během kterého 

dochází k symetrickému vyklenování ploténky přes okraj obratle. 

 Protruze – ve vazivovém obalu ploténky (anulus fibrosus) 

vznikají trhlinky, do kterých se vyklenuje nukleus pulposus a dostává se tak 

mírně za hranu obratlového těla. 
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 Extruze – nucleus pulposus se dostává přes celou vrstvu anulus

fibrosus, jádro je stále pohromadě, ale dochází ke kontaktu s ligamentum

longitudinale posterius.

 Sekvestr – je stav poškození celistvosti nucleus pulposus i 

kontinuity anulus fibrosus. Sekvestr může putovat páteřním kanálem do 

odlehlých míst a způsobit tak adhezní arachnoitidu nebo epidurální fibrózu. 

V lepším případě se však sekvestr vstřebá.  

Také ji můžeme dělit podle směru výhřezu ploténky a to na mediální (dorzální), 

paramediální (dorzolaterální), laterální, foraminální (intraforaminální) a 

extraforaminální hernie (Opavský, 2011).   

Rychlíková (2012) dělí směry výhřezu plotének na výhřez dorzomediální, 

paramediální, laterální a výhřez itraforaminální.

2.2.2 Radikulární syndrom

Podle Rychlíkové (2012) jsou vyhřezlé ploténky jednou z mnoha příčin 

radikulárních syndromů, které mohou obtěžovat pacienta s touto diagnózou. Radikulární 

syndromy jsou bolesti projikující se do dolních končetin, a to podle příslušného 

dermatomu. Provokační moment může vzniknout zcela náhle, a to i při běžných denních 

činnostech. První příznaky mohou začínat jako akutní lumbago, během kterého se 

kořenová bolest rozvine až po několika hodinách, či dnech, anebo se tento syndrom 

vyvíjí z chronických lumbalgií. 

Subjektivní obtíže pacienta nemusí končit pouhou bolestí, ale mohou s sebou 

nést řadu komplikací, mezi které patří trofické cévní poruchy dané útlakem ploténky

sympatických a parasympatických vláken, poruchy čití způsobené tlakem na senzitivní 

vlákna nebo paretické poruchy, při kterých dochází k útlaku motorických vláken. 

K největším komplikacím patří porucha mikce a defekace, o které hovoříme jako o 

syndromu kaudy (Rychlíková 2012).  

Mezi objektivní příznaky pacientů s radikulopatií patří antalgické držení postury, 

svalové spasmy, pozitivní Lasègueův manévr, porucha reflexů, porucha propriocepce, 

porucha povrchového čití, parézy a reflexní změny tkání (Rychlíková 2012).

Pro diagnostiku radikulárních syndromů se kromě manuálního vyšetření používá 

neinvazivních zobrazovacích technik ve smyslu RTG, CT a magnetické rezonance. 
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Rentgenové zobrazení patří mezi základní vyšetření a posuzuje se na něm šíře 

meziobratlových prostor, postavení a tvar obratlů, degenerativní změny páteře a šíře 

páteřního kanálu. CT společně s magnetickou rezonancí dokáží oproti RTG zobrazit 

měkké tkáně, a proto se využívají k upřesnění diagnózy (Rychlíková 2012).

Terapie radikulárního syndromu se odvíjí od charakteru a intenzity bolesti. 

Během akutního stádia se pacientům doporučuje klid na lůžku v takové poloze, která 

zmírňuje bolesti, dále se jim podávají medikamenty, jako jsou nesteroidní 

antirevmatika, centrální myorelaxancia a během silných bolestí také analgetika. Aplikují 

se také kořenové obstřiky do okolí postiženého nervového kořene. Pozitivní efekt má 

interdigitální obstřik, přinášející úlevu pacientům trpícím hypestezií interdigitální řasy. 

Další klinicky významný obstřik se provádí v místě úponu m. extensor hallucis longus a 

také v okolí hlavičky fibuly (Rychlíková 2012). 

V subakutní a chronické fázi radikulárního syndromu je pacientům indikována 

rehabilitační péče, jejíž hlavní náplní jsou manuální techniky, aktivní cvičení podle 

specifických metod jako například MDT (Mechanická diagnostika a terapie) nebo SM 

systém, fyzikální léčba v podobě trakcí v mechanoterapii a analgetických proudů ve 

fyziatrii (Rychlíková 2012). 

Další možnou variantou léčby je chirurgické řešení, dnes již velmi šetrné a 

cílené. Toto řešení je vždy nutné zvážit, ať už z důvodu kompenzačních schopností 

organismu, či jiných okolností. Mezi absolutní indikace k operačnímu zákroku patří 

syndrom kaudy, rychle se rozvíjející svalové parézy, areflexie DKK, mohutný výhřez 

zmenšující foramen ovale a mohutný mediální výhřez. S relativními indikacemi se pojí 

těžký výskyt degenerativních změn, zúžený páteřní kanál, silné morfologické změny 

nebo časté recidivy chronického radikulárního syndromu (Rychlíková 2012). 

Pekař (2009) tvrdí, že dislokací meziobratlové ploténky trpí 1-3% populace. 

Zhruba polovina pacientů s touto diagnózou je následně operována. Výsledek 

chirurgické léčby velmi úzce souvisí s mírou zjizvení po přístupu do páteřního kanálu a 

především kolem odstupu příslušné kořenové pochvy. Na podkladě reparačního zánětu 

může vzniknout epidurální fibróza.
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2.3 Bolest

Bolest je subjektivní pocit vyvolaný aferentním nervovým systémem společně 

s mozkovou kůrou. Je to velice důležitý vjem, protože informuje tělo o signálu 

nebezpečí, ve smyslu poškození tkáně. Můžeme tedy hovořit o účelovém charakteru 

(Šulc, Vokurka, 2012). Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je bolest řazená 

jako samostatná tělesná funkce (Pfeiffer, 2007).

2.3.1 Fyziologie bolesti

Bolest je vnímána pomocí nociceptorů, které můžeme rozdělit do tří druhů na 

volná nervová zakončení, polymodální nociceptory a vysokoprahové

mechanoreceptory. Podněty z těchto receptorů jsou vedené pomocí dostředivých vláken 

složených z tenkých myelinizovaných Aδ, silných nemyelinizovaných C vláken a silně

myelinizovaných Aα a Aβ vláken. C vlákna vedou difuzní špatně ohraničenou bolest, 

Aδ nás informují o ostrém a dobře lokalizovaném zdroji bolesti a Aα a Aβ vedou 

taktilní podněty a modulují bolest (Pfeiffer, 2007).

2.3.2 Rozdělení bolesti

 Z hlediska vzniku

Bolet můžeme rozdělit do různých kategorií podle vzniku. První z nich je bolest 

nociceptivní, která koreluje s poškozením tkáně, ať už jde o mechanické poškození nebo 

zánět. Je protektivního charakteru a její intenzita klesá s mírou hojení (Ambler, 2011). 

Druhým typem je neuropatická bolest vznikající při poškození nebo dysfunkci 

centrální i periferní nervové soustavy. Na rozdíl od nociceptivního typu bolesti nemá 

ochranný charakter. Intenzita tohoto typu bolesti je často umocňována únavou nebo 

emocemi. Pacienti ji popisují jako pálivou drásající bolest, často má ale i jiné příznaky. 

Léčba analgetiky bývá neúspěšná, a proto se řeší spíše antidepresivy (Ambler, 2011). 

Své místo zde má i přenesená bolest, kde je typickým příkladem projekce 

viscerální bolesti ze žlučníku pod pravou lopatku (Ambler, 2011), a bolest psychogenní, 
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která nevzniká na periferii, ale v limbickém systému a mozkové kůře a je přítomna 

pouze u psychiatrických diagnóz (Rokyta, 2009). 

 Z hlediska času

Z časového hlediska dělíme bolest na akutní a chronickou podle délky trvání. 

Akutní bolest trvá v řádu hodin až dní a slouží jako pozitivní výstraha pro organismus. 

Je popisována spíše jako lokalizovaná, periferní bolest s tendencí rychle ustupovat. Její 

léčba je velice důležitá, a to z důvodu možného přechodu v bolest chronickou. O 

chronické bolesti hovoříme v případě, že délka trvání bolesti přesahuje 3 měsíce a je 

popisována jako samostatné onemocnění. Na rozdíl od akutní bolesti není užitečná, ba 

naopak. Lokalizace je rozptýlená a je spíše centrálního charakteru s tendencí se 

progresivně zhoršovat. Právě vertebrogenní bolesti se řadí do předních příček 

chronických bolestí (Rokyta, 2009).

2.3.3 Bolest zad

Bolest zad dnes patří mezi tzv. civilizační choroby, kam mimo jiné patří 

hypertenze, hyperchoresterolemie, obezita a další, které se odráží nejen na stránce 

fyzické, ale i na stránce psychické. Tyto problémy souvisí se způsobem života, který 

jsme si sami vybrali a jdou ruku v ruce se sedavým zaměstnáním, nevhodnou stravou, 

nedostatkem pohybu, špatnými pohybovými návyky a stresem. Tato problematika 

denně přivádí do lékařských a fyzioterapeutických ordinací řadu lidí, kterých bude 

neustále přibývat, a proto je nutné se zaměřit na prevenci a zdravý životní styl 

s dostatkem pohybu.

Vilímovský (2012) tvrdí, že s bolestmi zad se někdy setkalo až 80 % dospělé 

populace, můžeme tedy hovořit o civilizačním onemocnění spojeným s moderním 

způsobem života. Nejvíce problematickou oblastí zad je bederní páteř.

Peterová (2005) popisuje poruchy páteře, které mohou způsobit bolest a patří 

mezi ně: funkční postižení páteře, vrozené vývojové vady, degenerativní změny, 

traumata, postižení míchy u pacientů s RS, metabolická onemocnění, tumory, infekce aj. 

Tyto problémy s sebou nesou i řadu ekonomických problémů. Jedním z nich je pracovní 

neschopnost lidí trpící bolestmi nebo obrovské výdaje za léčbu (Rokyta, Kozák 2009).
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2.3.4 Hodnocení škály bolesti

Existuje celá řada nástrojů, kterými je možné zjistit intenzitu pacientových 

bolestí. Jedním z nich je Vizuální analogová škála, která využívá grafického 

zaznamenání intenzity bolesti na 100mm úsečku, ohraničenou body „bez bolesti“ 

z jedné strany a „maximální možná bolest jako si člověk dokáže představit“ ze strany 

druhé. Pacient tedy není ovlivňován stupnicí ani čísly (Wewers, Lowe 1990). 

Pro odhalení pacientových bolestí se dále užívá Numerická škála bolesti, kde je 

pacient dotazován na intenzitu bolesti od nuly do deseti, kde nula je absolutně bez 

bolesti a deset, coby nejhorší možná bolesti (McCaffery, Pasero 1999).

Z obrázkových škál bolesti se využívá například Škála výrazů obličeje pro 

měření intenzity bolesti, odkud se pacient může vcítit do výrazu tváře znázorněného 

smajlíka, kde první obličej je usmívající se a bez bolesti a pátý bolestí pláče (Wong, 

2001).

Mezi další nástroje hodnotící intenzitu bolesti patří například Melzackova škála 

bolesti, Mapa bolesti podle M. S. Margolese anebo dotazník MPQ (McGill Pain 

Questionnaire), dále např. jednoduchá deskriptivní škála bolest, Škála dětských obličejů 

pro měření intenzity bolesti podle J. Bavora a mnoho dalších. 

2.3.5 Teorie vzniku bolesti dle McKenzieho

Existuje celá řada příčin vzniku bolestí zad. McKenzie (2011) ve své knize 

popisuje posturální příčiny, kam spadají špatné pohybové stereotypy, jako jsou špatná 

postura v sedu, dlouhodobé flekční držení trupu např. v zaměstnání, nesprávné zdvihání 

břemen, ale i obyčejný stoj.

2.3.6 Dělení bolesti dle McKenzieho

McKenzie předpokládá, že zdroj nociceptivního dráždění je mechanické nebo 

chemické dráždění (Nováková, 2001).

Při mechanickém typu bolesti dochází k působení anatomických struktur na 

sebe, ve smyslu dráždění tlakem, deformací nebo natažením vazivového aparátu. Takto 

http://ose.zshk.cz/media/p5836.pdf
http://ose.zshk.cz/media/p5832.pdf
http://ose.zshk.cz/media/p5831.pdf
http://ose.zshk.cz/media/p5836.pdf
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vyvolaná bolest ještě nemusí znamenat poškození tkáně, často je totiž způsobená 

vysokým napětím páteřních ligament. Bolest vymizí, jakmile působení těchto sil 

pomine. Jedná se o intermitentní typ, kde je hlavním spouštěčem pohyb (Nováková, 

2001).

Chemické dráždění je charakterizováno konstantní bolestí a přetrvává až do 

doby, kdy jsou látky jako například aktin přítomny ve tkáni. Přítomnost této látky 

způsobí bolest i při drobném mechanickém poškození. Na rozdíl od mechanického typu 

bolesti nelze pohybem redukovat. (Nováková, 2001).

Nováková (2001) píše o rozmezí pěti až dvaceti dní k reparaci poškozených 

struktur a snížení koncentrace dráždivých látek. 

2.4 Terapie podle Robina McKenzie

Metoda McKenzie pracuje s pacienty, kteří trpí vertebrogenními obtížemi a 

vychází z faktu, že je-li bolest mechanického charakteru, lze ji redukovat opět 

mechanickým způsobem. McKenzie stanovil 3 druhy syndromů, a to na posturální, 

dysfunkční a poruchový, které jsou popsány níže (Nováková, 2001).

 Centralizace

V terapiích dle McKenzie je zásadní centralizace, kdy dochází k ústupu bolesti 

z periferie, například při radikulárním typu bolesti, do centra. V praxi to znamená ústup 

bolesti z dolní končetiny v případě radikulárních bolestí do oblasti bederní páteře. 

Centralizace je patrná při opakovaných pohybech určitým směrem, které přináší úlevu. 

U většiny případů se jedná o pohyb opačný pohybu, který vyvolává bolest (Nováková, 

2001).

 Periferizace

Opakem centralizace je periferizace, která je známkou špatně volené terapie a je 

kontraindikací dalšího pohybu v určitém směru, dokud jsou přítomny symptomy. 

Během periferizace se bolest šíří z centra do periferie (Nováková, 2001). 
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2.4.1 Cíl metodiky McKenzie a její indikace k terapii

Cílem této metody není jenom redukce bolesti, ale také prevence recidivy, 

zvýšení rozsahu pohybu a zlepšení funkce (Kolář, 2010). V knize Robina McKenzieho 

(2011) „Léčíme si záda sami“ je pacient informován o příčině svých obtíží, edukován 

k autoterapii společně s režimovými opatřeními a vedený k pravidelnému cvičení. Celá 

metoda je vedená jako autoterapie, takže je nutný aktivní přístup pacienta.

Metoda dle McKenzie se používá v případě chronické bolesti zad, zejména 

kořenové radikulární bolesti (McKenzie, 2011). Kontraindikace jsou ze skupiny 

červených praporků, jako je například bolest při každém pohybu, silné noční bolesti, 

nádorová onemocnění v rodině, úbytek na váze a mnoho dalších (Leerar, 2007).

2.4.2 Rozdělení syndromů

Jak je již uvedeno výše, McKenzie rozdělil bolestivé syndromy do třech 

základních kategorií, a to na posturální syndrom, dysfunkční syndrom a poruchový, tzv. 

derangement syndrom, který se dále dělí na 7 podkategorií. Všechny tyto syndromy 

korelují s mechanickým typem bolesti a lze je tedy řešit mechanickým způsobem. 

Každý syndrom má však charakteristické vlastnosti, a proto je nutné při každém 

vyšetření i terapii přistupovat individuálně (Nováková 2001).  

2.4.3 Posturální syndrom

Posturální syndrom vzniká nadměrným zatěžováním anatomických struktur 

bederní páteře. Nejsou při něm patrné strukturální poruchy. Charakteristické je chabé 

držení těla. Bolest je intermitentní a mizí při pohybu. Pohyb není nijak omezen. Pacienti 

si při tomto typu syndromu stěžují také na bolest krční a hrudní páteře. Bolest projikuje 

pouze do okolí páteře, je symetrická a nevyzařuje do dolních končetin. Častý je výskyt u 

mladých lidí zejména do 30 let, častěji u žen, které mají sedavé zaměstnání (Nováková, 

2001). 

Vyšetření spočívá v opakování pohybu, jak do flexe, tak do extenze. Pokud se 

jedná o tento syndrom, nedochází ke zhoršení bolesti, ani se nijak výrazně nemění 
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příznaky. Bolest je typická pouze pro chabé držení těla a nikam nevyzařuje (McKenzie, 

2003).

Terapeutické řešení netkví pouze ve správném cvičení, ale ve změně životního 

stylu a změně pohybových stereotypů, jako správný sed, domácí práce apod. Pacientům 

s posturálním syndromem se doporučuje provozovat libovolný rekreační sport alespoň 

dvakrát do týdne (McKenzie, 2003).

2.4.4 Dysfunkční syndrom

Pro dysfunkční syndrom je charakteristické působení normální zátěže na 

abnormální tkáň. Dochází k strukturálním změnám měkkých tkání, jako jsou kloubní 

pouzdra, svaly a vazy. Pacienti, kteří přichází s tímto typem syndromu, často prodělali 

trauma nebo se neúspěšně pokoušeli léčit derangement syndrom (viz. níže). Typické je 

chabé držení těla se ztrátou rozsahu pohybu nebo funkce. Přítomná je intermitentní 

bolest, která provokuje až na konci pohybu, vyskytuje se zejména v okolí páteře a nemá 

tendenci vyzařovat do periferie. Tyto příznaky jsou dané pohyblivostí páteře až do 

krajních poloh. Dysfunkční syndrom dělíme do 2 typů, a to podle směru, kterým je 

vyvolána bolest, buď do flexe, nebo do extenze. Je-li pohyb omezen do flexe, jedná se o 

flekční dysfunkci, pokud je omezen do extenze, hovoříme o extenční dysfunkci. Věková 

skupina postižená tímto syndromem se většinou pohybuje nad 30 let a na rozdíl od 

posturálního syndromu se častěji vyskytuje u mužů (Nováková 2001). 

Během vyšetření se provádí série pohybů do flexe nebo do extenze podle toho, 

kterým směrem si pacient stěžuje na bolest. Bolest je přítomna vždy jen na konci 

pohybu a není nikdy horší po ukončení cvičení. Po ukončení vyšetření by nemělo dojít 

ke zhoršení bolesti ani změně příznaků (McKenzie, 2003).

Terapie spočívá ve cvičení páteře do flexe, jedná-li se o flekční dysfunkční 

syndrom, nebo do extenze, pakliže jsme diagnostikovali extenční syndrom. U flekčního 

typu provádíme flexe každé 3 hodiny v sérii po 5-10. Je vhodné začít s terapií až 3 

hodiny po probuzení. Naopak extenze je vhodné cvičit každou hodinu 10x a terapii lze 

zahájit hned po probuzení (McKenzie, 2003).
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2.4.4.1 Fixovaný nervový kořen

Zvláštní typ dysfunkčního syndromu tvoří tzv. přilepený, neboli fixovaný 

nervový kořen. Takovýto kořen není schopen pohybu vůči okolním tkáním a každý 

potenciální pohyb je pro pacienta bolestivý. Fixace kořene je způsobená vznikem 

fibrózní tkáně. Pro tento typ je charakteristická periferizace do dolních končetin a 

intermitentní bolest (Nováková, 2001). 

Při testování tohoto syndromu se provádí flexe i extenze páteře. Během flexe ve 

stoji dochází na konci pohybu k projekci bolesti, do dolní končetiny, která vymizí po 

návratu do vertikály. Pokud ovšem budeme testovat flexi vleže, pacient nebude 

pociťovat žádné příznaky. Extenze nemá vliv na příznaky. Po ukončení testů by bolest 

neměla být horší než na začátku (Nováková, 2001). 

Během terapie se provádí neuromobilizace nervus ischiadicus, a to v podobě 

zvedání natažené dolní končetiny 1x za 2 hodiny s následným zvyšováním počtu 

opakování a cvičení do flexe každé 2-3 hodiny v sérii po 5-10. Stejně tak jako u 

flekčního dysfunkčního syndromu není vhodné cvičit flexi trupu dříve než 3 hodiny po 

probuzení (McKenzie, 2003).

2.4.5 Derangement syndrom

Jako poslední uvádí Nováková (2001) derangement, neboli poruchový syndrom, 

který je také nejrozšířenější u pacientů, a to až u 80%. Tento syndrom vzniká na základě 

anatomického poškození tkáně nebo strukturální změny na úrovní bederní části míchy. 

Je doprovázen bolestí, která může mít chronický i intermitentní charakter a téměř vždy 

má tendenci k iradiaci, nejčastěji do kontralaterální dolní končetiny. Bolest se zvyšuje 

při delším sezení, vstávání nebo ohýbání a má tendenci ustupovat při chůzi nebo ležení. 

Vždy dochází k omezení rozsahu pohybu do určitého směru podle toho, o jaký typ 

derangement syndromu se jedná. Výjimkou nejsou ani deformity páteře jako například 

kyfóza, hyperlordóza nebo skolióza, které se velmi často vyskytují v akutní fázi tohoto 

syndromu. Pozitivní mohou být také neurologické příznaky, a to jak ve smyslu 

senzitivních, tak motorických. Incidence je ve věku 20-55 let, přičemž nejvíce trpí 

populace mezi 40. a 50. rokem života, zejména mužská část. Podle charakteru 

symptomů se derangement syndrom dělí do sedmi různých kategorií. 
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1.Derangement sy. – projevuje se centrální symetrickou bolestí v okolí bederní 

páteře. Výjimečná je iradiace do oblasti hýždí. Na páteři nejsou patrné deformity, jen 

jádro meziobratlového disku je posunuto dozadu (Nováková, 2001). 

Při testování do flexe si pacienti stěžují na zhoršení bolestí s periferizací 

symptomů. Bolest se často zhoršuje po dokončení cvičení do flexe. Extenze, coby 

pohyb opačný, přináší úlevu a centralizaci symptomů, proto se provádí jako terapie 

každou hodinu v sérii po deseti (McKenzie, 2003).

2. Derangement sy. – Symptomy bývají často podobné s 1. typem syndromu 

(Nováková, 2001), výjimečně může docházet k projekci bolesti do hýždí nebo zadní 

části stehna. Patrná je ovšem deformita páteře a to do lumbální kyfózy, takže jsou 

pacienti ohnutí dopředu. Dislokace nucleus pulposus je natolik výrazná, že omezuje, až 

znemožňuje pohyb do extenze (McKenzie, 2003).

Během vyšetření zjistíme, že pacientovi zhoršuje bolesti cvičení do flexe, stejně 

jako tomu bylo u prvního syndromu. Bolest se často stupňuje po dokončení cvičení do 

flexe. Kvůli páteřní deformitě nelze vyšetřit pohyb do extenze, a proto začátek terapie 

spočívá v redukci bederní kyfózy pomocí zvyšování náklonu lehátka směrem do 

extenze, dále se pokračuje jako u prvního typu (McKenzie, 2003).

3. Derangement sy. – Pro tento syndrom je charakteristická iradiace bolesti do 

oblasti zadní strany stehna po oblast kolene. Bolest může být unilaterální nebo 

asymetrická (McKenzie, 2003). Nováková (2001) tvrdí, že bolest může postihovat obě 

dolní končetiny, avšak jedna z nich je vždy postižena více a vyzařuje níže. Nejsou 

patrné posturální deformity. Nucleus pulposus se vyklenuje posterolaterálně.  

Během testování pohybů do flexe se zvýrazňují bolesti a na konci tohoto cvičení 

se zhoršují. Opakované extenze přináší úlevu, a proto se využívají jako terapie 10x 

každou hodinu. 

4. Derangement sy. – Symptomy jsou totožné se syndromem č. 3, avšak je 

přítomna posturální deformita, lumbální skolióza. Až 90% pacientů má vybočená 

ramena na opačnou stranu, než je bolest v dolní končetině. Jádro je posunuto jako u 3. 

syndromu, ale o něco více (Nováková, 2001). 
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Opakované flexe i extenze působí pacientovi bolest, která se šíří do periferie. 

Příznaky jsou horší ve střední rovině a to díky laterálnímu posunu, proto řadíme na 

první místo v terapii korekci této deformity, kdy po její redukci může dojít ke snížení až 

centralizaci bolesti. Dalším bodem v terapii je pohyb do extenze 10x každou hodinu 

(McKenzie, 2003).

5. Derangement sy. – První syndrom, jehož příznaky se projevují pod oblast 

kolene. Bolest může být asymetrická i symetrická, přičemž bolest je v jedné končetině 

vždy výraznější. Periferní bolest je často více iritující, než bolest centrálního typu. Pro 

tento syndrom je typické utlačení míšního kořene jádrem meziobratlového disku 

(Nováková, 2001). 

Flekční pohyby zhoršují a periferizují bolest, která je horší po cvičení. Pohyb do 

extenze ulevuje od bolesti a centralizuje ji. V případě, že bolest přetrvává i při pohybu 

do extenze, je zapotřebí, aby pacient cvičil extenze s laterálním posunem pánve nebo 

rotační techniky pro snížení bolesti. V terapii se užívá cvičení do extenze každou hodinu 

10x a stejné počty platí i pro cvičení vyžadující laterální posun (McKenzie, 2003).

6. Derangement sy. – Příznaky jsou totožné s 5. typem derangementu, avšak je 

přítomna deformita ve smyslu laterálního vybočení, též známá jako ischiadická 

skolióza. U většího množství pacientů se vyskytuje vybočení ramen na straně opačné, 

než jsou provokační bolesti. Bolesti mohou periferizovat až do planty a jsou způsobené 

herniací disku, proto je tento syndrom nejhorší (Nováková, 2001).

Opakované flexe i extenze působí pacientovi bolesti, a proto je nutné začít 

terapii korekcí laterálního posunu, která sníží a centralizuje bolest. Po odstranění této 

deformity pokračuje terapie ve smyslu extenzí 10x každou hodinu denně (McKenzie, 

2003).

7. Derangement sy. – Je jediný popsaný syndrom, jehož příznaky jsou 

popisovány na přední straně stehna. Popisován je asi u 5% pacientů a to z důvodu 

posunu nucleus pulposus směrem dopředu, často dané hyperlordózou bederní páteře. 

Symptomy mohou být jak symetrické, tak asymetrické a mohou vést přes oblast třísel až 

ke kolenu, ale nikdy ne pod koleno. Neurologické příznaky se zde nevyskytují

(Nováková, 2001).
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Během vyšetření flexe přináší úlevu a extenze zhoršují bolesti, a proto se 

provádí cvičení do flexe každou druhou hodinu 10x, jako u jediného syndromu

(McKenzie, 2003).

2.5 Oswestry disability index dotazník

Vývoj Oswestry dotazníku byl zahájen Johnem O´Brienem v roce 1976 po 

konzultacích s pacienty trpícími bolestí v dolní části zad. Konečná verze byla sestavena 

v roce 1980 (Fairbank, 1980). Od té doby je tento dotazník používán jako subjektivní 

nástroj pro posouzení toho, jakým způsobem je pacient limitován bolestí při různých 

denních činnostech (Fairbank, 2000).  

Dotazník je složen z deseti otázek. Každá otázka obsahuje šest možných 

odpovědí s různou intenzitou limitace pro danou činnost a je bodována 0-5, kde 5 bodů 

je uděleno za nejvyšší stupeň disability. Celková míra disability je vyjádřena 

v procentech z celkového skóre, 100% je tedy absolutní neschopnost konat jakoukoli 

činnost z důvodu bolesti. Index zahrnuje: 

 Intenzitu bolesti 

 Osobní péče (mytí, oblékání, apod.)

 Zvedání břemen

 Chůze

 Sezení 

 Stání

 Spaní

 Sexuální život

 Společenský život

 Cestování

Oswestry disability index je přeložen do celé řady jazyků a od roku 2010 také do 

jazyka českého ve verzi 2.0 (Hájková, 2010).
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3. PRAKTICKÁ ČÁST

3.1. Metodologie a cíle práce

Cíl práce

Cílem teoretické části bakalářské práce je objasnit si fyziologii páteře, její 

patofyziologii a komplikace, které s sebou nese, blíže se podívat na metodu Robina 

McKenzie, coby léčebnou metodu a seznámit se s dotazníkem Oswestry disability

index, který byl vybrán jako nástroj pro hodnocení výsledků terapií. 

Cílem praktické části je aplikovat metodu Robina McKenzie na pacienty 

s chronickou bolestí bederní páteře a její výsledek hodnotit z pohledu pacienta 

subjektivním dotazníkem Oswestry disability index. 

Výzkumná otázka

Je metoda Robina Mckenzie vhodně zvolená pro léčbu chronické bolesti bederní 

páteře? Je možné využít dotazník Oswestry disability index jako nástroj k hodnocení 

výsledků terapií?

Metodologie

Informace ke zpracování teoretické části bakalářské práce byly čerpány 

především z monografií, odborných článků v tištěné i elektronické formě a vědeckých 

prací. Monografie byly vypůjčeny z knihovny Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a 

VFN a Národní lékařské knihovny, která mi poskytla i odborné články. Vědecké práce 

byly volně přístupné na webu. 

Praktická část bakalářské práce byla tvořená jako forma kvalitativního výzkumu, 

ve kterém byli vybráni dva pacienti s chronickou bolestí bederní páteře. O vzorku 

pacientů rozhodovala především délka bolestí, která musela být delší než pět měsíců. 

Ostatní informace o pacientech byly méně významné.

Výzkumný vzorek mé práce obsahuje dva pacienty ve věku 26 a 29 let, což 

jistým způsobem ovlivňuje kvalitu vzorku, jelikož se jedná o pacienty stejné věkové 

skupiny, trpící chronickou bolestí bederní páteře trvající minimálně pět měsíců. Během 

doby v níž pacienti podstoupili terapie, které slouží jako materiál k této práci, 

neprodělali terapie jiné, které by mohli ovlivnit výsledky celkové terapie. 
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Pro zhodnocení efektu navržené terapie byl zvolen kvalitativní výzkum ve formě 

kazuistik. Pro sběr dat byly zvoleny dotazníky ODI a MDT. Všichni pacienti byli 

podrobně seznámeni s obsahem studie, mohli se kdykoli na vše zeptat a měli prostor 

k dostatečnému zvážení odpovědí. Výsledky terapií byly měřené zpětnou vazbou od 

pacienta, který při každé schůzce obdržel Oswestry disability dotazník, hodnotící 

momentální intenzitu bolesti a její ovlivnění běžných denních činností. Intenzita bolesti 

byla měřená také numerickou škálou bolesti, která probíhala pouze verbálně. 

Během první terapie, která trvala přibližně 60 minut, byla odebrána anamnéza a 

proveden komplexní kineziologický rozbor společně se základním neurologickým 

vyšetřením. V anamnéze byl kladen důraz na subjektivní problémy pacienta, které v této 

diagnóze hrají klíčovou roli. Pacient byl dále tázán na intenzitu bolesti, její lokalizaci, 

časový průběh a pozice, ve kterých se bolest zlepšuje i zhoršuje. Během 

kineziologického vyšetření proběhla aspekce s palpací zaměřené zejména na oblast zad. 

Pozorovány byly reflexní změny v dané oblasti páteře a okolní tkáně ve smyslu 

posunlivosti a protažitelnosti fascií, svalový tonus a trofika. Z dynamického vyšetření 

proběhlo vyšetření páteře. Nebylo opomenuto ani neurologické vyšetření, z důvodu 

vyloučení motorického a senzorického deficitu, které jsou jedním hlavních důvodů 

operační léčby. Pacientovi byl také předložen standardizovaný dotazník MDT (metoda 

McKenzie), který má stanovit diagnózu a způsob terapie. Na konci terapie byla 

stanovená diagnóza podle MDT s následnou terapií, která byla předvedena pacientovi. 

Další terapie probíhaly s odstupem jednoho týdne, trvaly kolem třiceti minut a 

byly celkem tři. Během těchto terapií byl kladen důraz na subjektivní pocit pacienta, 

dynamické vyšetření páteře a kvalitu provedení cviků, které dostal pacient k domácímu 

cvičení. V každé terapii pacient vyplňoval dotazník Oswestry disability index. Probíhaly 

také konzultace ohledně školy zad, nejčastěji se jednalo o kvalitu sedu. Na konci každé 

terapie bylo nutné zhodnotit celkový vývoj a zvolit vhodný postup pro další terapie, 

nejčastěji se jednalo o drobné změny ve cvicích, které dostal pacient k autoterapii.

Během poslední, tedy páté terapie, bylo provedeno výstupní kineziologické 

vyšetření, které probíhalo obdobně jako vyšetření vstupní. Bylo provedeno za účelem 

porovnat vstupní a výstupní hodnoty vyšetření a objektivně tak zhodnotit kvalitu celé 

terapie. Pro subjektivní hodnocení pacient opět vyplňoval Oswestry disability index. 

Pacientovi byl vytvořen dlouhodobý rehabilitační plán, který má zabránit recidivě. 
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3.2 KAZUISTIKA – 1. Pacient

TERAPIE 1

Datum: 9. 1. 2016

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření:

Vyšetřovaná osoba: A. A., muž, 1986

Anamnéza:

RA: otec – myasthenia gravis

matka – DM I., kardiak

OA: běžné dětské nemoci

NO: pacient přichází s doporučením od neurologa s kořenovým drážděním L5,

akutní bolestí bederní páteře s projekcí do LDK nad koleno, bolest popisuje jako 

ostrou, pálivou

PA: profesionální kytarista 

SA: bydlí s přítelkyní v bytě ve 4. patře s výtahem 

FA: během silných bolestí ibalgin

SpA: muai thai, běh, badminton

Abusus: alkohol příležitostně

AA: 0

Předchozí rehabilitace:

Červen 2015 – pravidelná terapie u osteopata ve Francii, terapie trvala do září 2015, 

přinášela úlevu, ale po jejím ukončení se příznaky vrátily

Status presens:

80kg, 180cm, BMI 24,7, pacient orientovaný místem i osobou, přišel sám bez pomůcek, 

komunikativní, ochotný spolupracovat
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Subjektivní problém pacienta: 

Pacient si stěžuje na akutní bolest bederní páteře s projekcí do LDK nad koleno. 

Bolest popisuje jako ostrou a pálivou. Provokační moment nastal na jaře 2015 při kopu 

do boxovacího pytle, kde byla bolest přítomna v bederní oblasti. Na podzim 2015 se 

bolesti zhoršili po nošení břemene do schodů, přičemž se objevila projekce do LDK. Od 

té doby se střídají remise a ataky, které většinou po týdnu sami odezní. Nejdelší ataka 

trvala 4 týdny. Vyvolavatelem je nejčastěji prudká změna polohy při sportu. 

Anamnéza bolesti: 

Lokalizace: Od bederní páteře po zadní straně stehna, bolest končí nad kolenem

Intenzita bolesti dle numerické škály: 7-8

Časový průběh: Intermitentní bolest počínající jarem 2015, od 10. 1. 2016 akutní bolest

v bederní páteři vystřelující do LDK nad koleno

Provokační momenty: Bolest se zhoršuje při flexi, sedu a během ataky i vleže na zádech

Úlevové pozice: Extenze ve stoji, zevní rotace LDK, leh na levém boku 

Aspekce:

Aspekce byla provedena ve stoji bez pomůcek.

Pohled zezadu: elevace ramen, scapulae alatae, skoliotické sinistrokonvexní držení 

Thp-Lp, hypertrofie paravertebrálních svalů vpravo v oblasti Thp a v oblasti Lp bil., 

laterální posun pánve vpravo, crura valga

Pohled zboku: předsun hlavy, protrakce ramen, flekční držení páteře, anteverze pánve

Pohled zepředu: elevace ramen, prominující klavikuly, protrakce ramen, laterální 

posun pánve vpravo, crura valga

Vyšetření chůze: algický typ chůze, krátké kroky, zkrácená flexe LDK v kyčli, dopad 

na střední část planty LDK

Palpace: 

Kůže – bez otoků, normální kolorit a teplota

Fascie – posunlivé a protažitelné vůči podkoží, během testování Kiblerovy řasy pacient 

popisuje pálení v oblasti Lp

Svaly – zvýšený svalový tonus (m. pectoralis maj., m. trapezius, paravertebrální svaly 

Thp vpravo, paravertebrální svaly Lp bil., m. iliopsoas) 
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Dynamické vyšetření páteře: 

Thomayerova zkouška – 40cm

Shoberova vzdálenost – 2cm

Stiborova vzdálenost – 4cm

Ottova inklinační vzdálenost – 2cm

Ottova reklinační vzdálenost – 2cm

Lateroflexe omezena vpravo

Neurologické vyšetření: 

Negativní iritační pyramidové jevy, zachovalé čití i svalová síla, normální 

reflexy, pozitivní Lasègueův manévr ve 45°, negativní obrácený Lasègueův manévr, 

negativní Romberg, chůze po patách způsobuje bolest, chůzi po špičkách zvládá

Vyšetření pomocí dotazníku Oswestry disability index

Pacient vyplnil dle svých subjektivních pocitů dotazník, kde jeho skóre činí 56% 

z celku. Podle dotazníku to znamená, že jeho bolesti jsou sice intenzivní, ale nelimitují 

ho v běžných denních činnostech. Takový pacient vyžaduje detailní vyšetření. 

Vyšetření dle Robina McKenzie: 

Pacient A. A., ročník 1986, přichází na doporučení od neurologa s kořenovým 

drážděním L5 s projekcí do LDK nad koleno. Pracuje jako profesionální kytarista, tzn. 

flekční držení těla s rotací vlevo zhruba 6 hodin denně. Byl zvyklý denně sportovat, 

kvůli bolestem ale sport nepřipadá v úvahu.  Během ataky není schopen trénovat hru na 

kytaru. 

Počáteční symptomy začaly na jaře 2015 pouze bolestí v zádech během kopů do 

boxovacího pytle. O půl roku později se bolest objevila v zadní části stehna končící nad 

kolenem, a to po nesení krabice do točitých schodů. V posledních měsících se pacient 

pohybuje mezi atakami a remisemi, kde ataku může způsobit i nepatrný pohyb ve 

flekčním držení páteře. 

Pacientovy nynější obtíže se zhoršují v předklonu, během sezení, vstávání a 

chůze. Bolest se v průběhu dne nijak výrazně nemění. Kvůli změně polohy ve spánku, 

která způsobuje bolest, se pacient často budí. Úlevová pozice během spánku je na levém 

boku. Kašel a kýchání způsobují bolest. Defekace a mikce bez obtíží. Celkový zdravotní 

stav je dobrý, bez radikálních váhových úbytků. 
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Mírné flekční držení těla s nepatrným posunem pánve vpravo bez vybočení 

ramen vůči pánvi. Skoliotické sinistrokonvexní držení páteře v přechodu Thp/Lp. 

Výrazné omezení pohybu do flexe, pohyb do extenze není omezen a lateroflexe je 

omezená směrem doprava v porovnání s levou stranou. Pacient netrpí poruchou čití ani 

sníženou svalovou silou. Pozitivní Lasègueův manévr při 45°. 

Během opakovaných flekčních pohybů trupu pacient pociťuje bolest během 

cvičení. Po ukončení opakovaných flexí se bolesti zhoršují a přesouvají se do periferie 

na levé stehno. Opakované extenze ve stoji přináší úlevu a centralizují bolest. Po 

skončení cvičení do extenze není pacient zhoršen. 

Opakované flexe vleže periferizují a zhoršují bolest po ukončení cvičení. 

Opakované extenze vleže centralizují bolest a přináší úlevu. 

Závěr vyšetření:

Pacient při opakovaných flexích ať vleže nebo vstoje pociťuje zhoršení bolesti 

s projekcí do periferie nad levé koleno. Opakované extenze přináší úlevu a centralizují 

bolest ve stoji i vleže na břiše. Informace, které jsem zjistil, poukazují na fakt, že se 

bude jednat o posteriorní derangement č. 3, který se projevuje stejnými symptomy, jaké 

jsem vyšetřil u pacienta. 

Návrh terapie:

Pacient má diagnostikovaný 3. posteriorní derangement u kterého se zlepšují 

symptomy při cvičení do extenze, proto byl pacient instruován ke cvičení do stejného 

pohybu každou hodinu v sérii po 10 opakování vleže na předloktí nebo každou hodinu 

v sérii po 10 opakování ve stoji. Dále proběhla instruktáž o škole zad (nevhodnému 

flekčnímu držení při běžných denních činnostech) a úpravu sedu během hraní na kytaru. 

Pacient byl poučen, že v případě jakékoli změny citlivosti nebo svalové síly má 

neprodleně kontaktovat svého lékaře. 

TERAPIE 2

Datum: 14. 1. 2016

Pacient přichází po týdnu. Na první pohled je patrný ústup algického typu chůze 

a algického držení trupu v sedu. Subjektivně popisuje pacient výrazné zmírnění bolestí. 

Bolest ovšem zůstává při flekčním držení trupu, zejména při hře na kytaru, na kterou 

začal opět trénovat v momentě ústupu nejsilnějších bolestí.  
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Během kontrolního dynamického vyšetření páteře se zvýšili rozsahy pohybu 

v páteři:

Thomayerova zkouška – 28cm

Shoberova vzdálenost – 3cm

Stiborova vzdálenost – 5cm

Ottova inklinační vzdálenost – 3cm

Ottova reklinační vzdálenost – 2cm

Pozitivní Lasègueův manévr byl patrný při 60°. V průběžném hodnocení terapie 

dotazníkem Oswestry disability index pacient získal v testu 40%, což je na hranici 

s předchozím výsledkem, ovšem s lepším skóre. Pacient tedy stále pociťuje bolest 

během denních činností, bolest ho ale nijak nelimituje v jejich vykonávání.

Proběhlo kontrolní provedení cvičení, ve kterém měl pacient elevaci ramen, byl 

proto edukován o lepším provedení. Došlo také ke změně frekvence a to na 10 

opakování každou druhou hodinu.   

Vše nasvědčuje faktu, že pacient dodržuje doporučená cvičení, ovšem setrvání 

delší ve flekčním držení z důvodu hry na kytaru dobu může zpomalit průběh terapie.  

TERAPIE 3

Datum: 21. 1. 2016

Pacient při další návštěvě tvrdí, že dodržoval režimová opatření, ale subjektivně 

se cítí relativně stejně jako při druhé návštěvě. Dle předloženého dotazníku Oswestry 

disability index získal skóre 35%, což je skoro stejný výsledek jako při minulém sezení.

Také dynamické vyšetření páteře vykazuje téměř totožné výsledky jako předchozí 

měření.  Lasègueův manévr pozitivní při 70°. Tato zjištění mohou být připisována 

flekčnímu držení při hře na kytaru, na kterou musí pacient denně trénovat kolem 2 

hodin. 

Při kontrole prováděného cvičení se nevyskytovaly chyby. Frekvence a styl 

cvičení zůstaly stejné jako při druhé návštěvě. 

S pacientem proběhla další konzultace ohledně kvality sedu během hraní na 

kytaru s co nejmenším flekčním držením trupu. V ostatních fyzických aktivitách byl 

doporučený klidový režim. 
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TERAPIE 4

Datum: 29. 1. 2016

Pacient přichází po týdnu se subjektivním pocitem zlepšení bolestí oproti minulé 

schůzce. Hovoří spíše o pocitu tlaku v zádech než o bolesti, který se objeví až 

v momentě maximální flexe trupu bez periferizace bolesti. Podle všeho pacient 

pravidelně cvičí a dodržuje veškerá režimová opatření. 

V dotazníku Oswestry disability index získal pacient pouze 10%, které ukazují 

na velmi nízký stupeň omezení v denních činnostech. Lasègueův manévr je již 

negativní. Dynamické vyšetření páteře se pohybuje v normě tedy: 

Thomayerova zkouška – 5cm

Shoberova vzdálenost – 4cm

Stiborova vzdálenost – 8cm

Ottova inklinační vzdálenost – 3cm

Ottova reklinační vzdálenost – 2cm

Doporučení k autoterapii je pokračovat ve cvičení, ale v delším intervalu a to 

každé 3 hodiny 10 opakovaných extenzí. Jelikož pacient nepociťuje bolest ve flexi a je 

nutné zařadit cvičení na obnovu funkce hybnosti páteře, bude pacient cvičit společně se 

cvičením do extenze také cvičení do flexe vleže na zádech a to ve stejné míře. Poslední 

terapie bude probíhat s odstupem čtyř týdnů.

TERAPIE 5

Datum 25. 2. 2016

Poslední terapie probíhá po 4 týdnech a to z důvodu posouzení průběhu terapie 

v delším časovém rozmezí. Pacient přichází s pozitivními subjektivními pocity. Na 

bolest si nestěžuje, pociťuje jen nepravidelný tlak v Lp během flekčních pohybů trupu, 

které postupem času ustupují. Pacient je ve stavu, kdy se opět může naplno vrátit ke 

svému zaměstnání. 

Anamnéza bolesti: 

Lokalizace: Bederní páteř

Intenzita bolesti dle numerické škály bolesti: 1-2

Časový průběh: Za Poslední měsíc radikální úbytek bolestí

Provokační momenty: Flexe trupu s rotací

Úlevové pozice: Extenze v jakékoli podobě 
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Dynamické vyšetření páteře: 

Thomayerova zkouška – 3cm

Shoberova vzdálenost – 4cm

Stiborova vzdálenost – 9cm

Ottova inklinační vzdálenost – 3cm

Ottova reklinační vzdálenost – 2cm

Neurologické vyšetření: 

Negativní iritační pyramidové jevy, zachovalé čití i svalová síla, normální 

reflexy, negativní Lasègueův, negativní obrácený Lasègueův manévr, negativní 

Romberg, chůze po patách způsobuje bolest, chůzi po špičkách zvládá.

Vyšetření pomocí dotazníku Oswestry disability index:

Pacient vyplnil dle svých subjektivních pocitů dotazník, kde jeho skóre činí 7% 

z celku. Podle dotazníku to znamená, že jeho bolesti jsou minimální a neměli by ho 

limitovat v žádné z denních aktivit. Bolest se může objevit pouze během zvedání 

těžkých břemen nebo nepřiměřené fyzické aktivity. 

Vyšetření chůze:

Stejná délka kroku, nášlap od paty přes laterální hranu planty, rytmická bez 

patrných patologií

Návrh dlouhodobé terapie:

V následujících třech týdnech cvičení do extenze třikrát denně v sérii po deseti, 

doplněné cvičením do flexe na obnovu funkce. V dalších dnech cvičení do extenze a 

flexe pouze jednou denně opět v sérii po deseti. Postupně začít s přiměřenou fyzickou 

aktivitou. Vyvarovat se extrémním flexím a aktivitám v nich vykonávaných. Pacient byl 

poučen, že v případě jakékoli recidivy bolesti by měl zvýšit frekvenci cvičení do 

extenze a pokud bolesti do dvou dnů neustoupí, kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. 

Výstupní hodnocení terapie: 

Pacientův celkový pohled na terapii je velice pozitivní. Objektivní výsledky jsou 

také pozitivní. Pacient se může naplno věnovat své práci a postupně se navrací i ke 

svým koníčkům a sportovním aktivitám. Celkově došlo ke zlepšení bolesti dle 
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numerické škály a to z hodnoty 8 na 2 a změnil se i charakter bolesti z ostré a pálivé na 

tupou. Výsledky dynamického vyšetření páteře jsou v normě v porovnání s prvním 

vyšetřením z první terapie. Dalším pozitivním výsledkem terapie je centralizace bolesti 

a obnovený pohybových funkcí pacienta. Dle hodnocení dotazníku Oswestry disability 

index se pacient zlepšil z 56% na 7% z celku, což je radikální zlepšení, kde pacient 

v počátcích pociťoval silné bolesti během běžných denních činností a nyní ho bolesti 

nijak neovlivňují. Pacient navíc sám popisuje zlepšení psychického stavu, který 

potvrzuje, že fyzická bolest je spojená s psychickou. Co se chůze týče i tam došlo ke 

zlepšení z algické chůze na fyziologickou. 
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3. 3 KAZUISTIKA – 2. Pacient 

TERAPIE 1

Datum: 20. 1. 2016

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření:

Vyšetřovaná osoba: J. N, muž, 1990

Anamnéza:

RA: matka – hypertenze

OA: běžné dětské nemoci, 2011 excise pilonidálního sinu s abscesem, 2012 excise 

recidivy pilonidálního sinu s abscesem 

NO: pacient přichází s doporučením od neurologa s kořenovým drážděním L5 

projevující se akutní bolestí v bedrech s projekcí do pravé hýždě

PA: programátor 

SA: bydlí s přítelkyní v bytě ve 3. patře bez výtahu 

FA: 0

SpA: rugby, cyklistika

Abusus: alkohol příležitostně

AA: 0

Status presens:  

89kg, 190cm, BMI 24,7, pacient orientovaný místem i osobou, přišel sám bez 

pomůcek, komunikativní, ochotný spolupracovat

Subjektivní problém pacienta: 

Pacient si stěžuje na akutní bolest vystřelující do pravé hýždě. Bolest je 

intermitentní, zhoršující se zejména během sedu a předklonu. Provokační moment nastal 

v prosinci 2015 na ragbyovém tréningu. Zhruba půl roku před touto akutní bolesti se 

objevila občasná, ostrá bolest v bedrech výhradně v sedu. Nyní pacienta nejvíce 

obtěžuje dyskomfort během sedu, díky kterému se nemůže plně soustředit na práci. 
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Anamnéza bolesti: 

Lokalizace:  Záda, zadní strana pravé hýždě

Intenzita bolesti dle numerické škály bolesti: 6

Časový průběh: Od července se objevuje tupá bolest v bederní oblasti, v prosinci 2015 

náhlé zhoršení bolestí s projekcí do pravé hýždě

Provokační momenty: Bolest se zhoršuje při flexi, sedu, chůzi

Úlevové pozice: Extenze ve stoji, leh na zádech

Aspekce:

Aspekce byla provedena ve stoji bez pomůcek

Pohled zezadu: pravé rameno výš než levé, hypertonus trapézu, scapulae alatae, 

skoliotické dextrotrokonvexní držení Thp, hypertonus paravertebrálních svalů vpravo 

v oblasti Thp, pravá taile vetší než levá, levé stehno větší oproti pravému, levé lýtko 

menší než pravé

Pohled zboku: předsun hlavy, protrakce ramen, anteverze pánve, mírná flexe v kyčli

Pohled zepředu: pravé rameno výš než levé, hypertrofie trapézu, pravá taile větší než 

levá, pupek vpravo oproti ose těla, levé stehno větší oproti pravému, levé lýtko menší 

než pravé 

Vyšetření chůze: fyziologická chůze s mírnými odchylkami, pokud pacient dělá delší 

kroky, stěžuje si na bolest v pravé hýždi

Palpace:

Kůže – bez otoků, normální kolorit a teplota

Fascie – posunlivé a protažitelné vůči podkoží s výjimkou okolí trapézu

Svaly – zvýšený svalový tonus (m. pectoralis maj., m. trapezius, paravertebrální svaly 

Thp vpravo, m. iliopsoas, hamstringy) 

Dynamické vyšetření páteře: 

Thomayerova zkouška – 25cm

Shoberova vzdálenost – 3cm

Stiborova vzdálenost – 6cm

Ottova inklinační vzdálenost – 3cm

Ottova reklinační vzdálenost – 3cm

Lateroflexe stejná na obě strany
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Neurologické vyšetření: 

Negativní iritační pyramidové jevy, zachovalé čití i svalová síla, normální 

reflexy, pozitivní Lasègueův manévr v 80°, negativní obrácený Lasègueův manévr, 

negativní Romberg, chůze po patách způsobuje bolest, chůzi po špičkách zvládá.

Vyšetření pomocí dotazníku Oswestry disability index:

Pacient vyplnil dle svých subjektivních pocitů dotazník, kde jeho skóre činí 40% 

z celku. Podle dotazníku to znamená, že bolesti v zádech a periferii jsou přítomny, ale 

nijak výrazně není narušen pacientův sociální ani soukromý život a je schopný se o sebe 

postarat. 

Vyšetření dle Robina McKenzie: 

Pacient J. N., ročník 1990, přichází na doporučení od neurologa s kořenovým 

drážděním L5 s projekcí do pravé hýždě. Povoláním je programátor, což je práce 

spojená s dlouhodobým sezením. Sport pro něj v tento moment nepřipadá v úvahu. 

Pracuje z domova, dlouhodobé sezení mu ovšem přináší bolest.  

První zmínka o bolesti v zádech je připisovaná k létu 2015. Akutní moment 

nastal o půl roku později během tréninku rugby, kde se pacient sehnul během rozcvičky 

pro míč. Od té doby je patrná ostrá bolest v zádech, která se propaguje do pravé hýždě. 

Pacientem je popisovaná jako „šlehavá bolest.“ 

Dyskomfort nastává v předklonu, během sedu. Spánek je nerušený. Defekace a 

mikce bez obtíží. Kašlání způsobuje bolest. Celkový zdravotní stav je dobrý bez 

radikálních váhových úbytků. 

Na postuře je patrný horní i dolní zkřížený syndrom. Flekční pohyb trupu je 

omezen, naopak extenční je v plném rozsahu. Lateroflexe je symetrická. Pacient netrpí 

poruchou čití ani sníženou svalovou silou. Pozitivní Lasègueův manévr při 80°. 

Během opakovaných pohybů do flexe ve stoji pacient pociťuje bolest během 

cvičení. Po ukončení opakovaných flexí se bolesti zhoršují a přesouvají se do periferie 

do pravé hýždě. Opakované extenze ve stoji přináší úlevu a centralizují bolest. Po 

skončení cvičení do extenze není pacient zhoršen. 

Opakované flexe vleže periferizují a zhoršují bolest po ukončení cvičení. 

Opakované extenze vleže centralizují bolest a přináší úlevu. 
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Závěr vyšetření: 

Pacient při opakovaných flexích ať vleže nebo stoje pociťuje zhoršení bolesti 

s projekcí do periferie pravé hýždě. Opakované extenze přináší úlevu a centralizují 

bolest ve stoji i vleže na břiše. Informace, které jsem zjistil, poukazují na fakt, že se 

s největší pravděpodobností bude jednat o posteriorní derangement č. 1, který se 

projevuje stejnými symptomy, jaké jsem vyšetřil u pacienta.  

Návrh terapie:

Pacient má diagnostikovaný 1. posteriorní derangement, u kterého se zlepšují 

symptomy při cvičení do extenze, proto byl pacient instruován ke cvičení do stejného 

pohybu každou hodinu v sérii po 10 opakování vleže na předloktí nebo každou hodinu 

v sérii po 10 opakování ve stoji. Dále proběhla instruktáž o škole zad (nevhodnému 

flekčnímu držení při běžných denních činnostech) a úpravu sedu během práce. Pacient 

byl poučen, že v případě jakékoli změny citlivosti nebo svalové síly má neprodleně 

kontaktovat svého lékaře.   

TERAPIE 2

Datum: 27. 1. 2016

Týden po první terapii přichází pacient se subjektivním zlepšením bolestí. 

Hodnocení bolesti dle numerické škály popisuje na stupnici 4. Vydrží delší dobu 

pracovat bez nutnosti přestávek a celkově se cítí lépe.

Během kontrolního dynamického vyšetření páteře se nepatrně zvýšili rozsahy 

pohybu v páteři:

Thomayerova zkouška – 20cm

Shoberova vzdálenost – 3cm

Stiborova vzdálenost – 6,5cm

Ottova inklinační vzdálenost – 3,5cm

Ottova reklinační vzdálenost – 3cm

Pozitivní Lasègueův manévr byl patrný při 90%. V průběžném hodnocení 

terapie dotazníkem Oswestry disability index pacient získal v testu 33%, což je 

prakticky stejný výsledek jako při vstupním vyšetření. 
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Proběhlo kontrolní provedení cvičení, ve které nebyly nalezeny chyby. 

Autoterapie pokračuje ve stejné režii, a to 10 extenzí trupu každou hodinu s oporou o 

předloktí. 

TERAPIE 3

Datum: 3. 2. 2016

Pacientovy bolesti po malých krocích ustupují. Nepociťuje takový rozdíl 

zlepšení jako mezi první a druhou terapií, ale celkový stav je opět o něco lepší. 

Dodržuje doporučená opatření a pravidelně cvičí. 

Dynamické vyšetření páteře přináší znovu lepší hodnoty, byť minimální.

Thomayerova zkouška – 16cm

Shoberova vzdálenost – 3,5cm

Stiborova vzdálenost – 6,5cm

Ottova inklinační vzdálenost – 4cm

Ottova reklinační vzdálenost – 3,5cm

Lasègueův manévr zůstává pozitivní v 90% a Oswestry dotazník se zlepšil o 7%. 

Během cvičení pacient nedělá chyby. Nyní je doporučený režim 10 extenzí každou 

hodinu na extendovaných HKK s prudkým výdechem v konečné poloze.  

TERAPIE 4

Datum: 10. 2. 2016

Pacient popisuje úplnou absenci bolesti v hýždi, na druhou stanu je přítomná 

stejná nebo o něco málo horší bolest v bederní oblasti. Všechny hodnoty měření jsou 

stejné od minulé terapie.  

Pacient tvrdí, že dodržel veškerá režimová opatření. Během kontrolního 

provedení se objevila řada chyb, které možná stojí za problémem zhoršení bolesti a to 

velmi rychlé provedení extenze s razantním zakončením, provedení extenze pomocí 

paravertebrálních svalů, elevace ramen. Pacient byl upozorněn na chyby a byly mu 

doporučené extenze na semiflektovaných HKK 10x každou hodinu, z důvodu 

neschopnosti ohlídat kvalitní provedení cviku ve všech komponentech. Z důvodu 

obnovení hybnosti by měl pacient cvičit 3x denně 10x flexi trupu vleže na zádech. 

Během jakýchkoli pocitů zhoršení bolesti nebo obnovení bolesti v hýždi během 

flekčního cvičení, byl pacient poučen o přerušení tohoto cvičení. 
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TERAPIE 5

Datum: 3. 3. 2016

Pacient byl pozván po třech týdnech z důvodu posouzení průběhu terapie 

v delším časovém úseku. Subjektivní pocity pacienta jsou dobré, bolest z periferie zcela 

vymizela a centrální bolest v bederním úseku páteře také pomalu ustupuje a objevuje se 

pouze po dlouhodobém sezení. Snaží se dodržet doporučený režim, ale přiznává, že 

necvičí v takové intenzitě jako po poslední návštěvě. Cvičení omezil na 3 za den. 

Důvodem je ustupující bolest. Pacient byl proto motivován k dalšímu cvičení.     

Anamnéza bolesti: 

Lokalizace: Bederní páteř

Intenzita bolesti dle numerické škály: 2

Časový průběh: Za poslední měsíc radikální úbytek bolestí

Provokační momenty: Dlouhodobý sed

Úlevové pozice: Extenze 

Dynamické vyšetření páteře: 

Thomayerova zkouška – 7cm

Shoberova vzdálenost – 4,5cm

Stiborova vzdálenost – 10cm

Ottova inklinační vzdálenost – 4,5cm

Ottova reklinační vzdálenost – 3,5cm

Neurologické vyšetření: 

Negativní iritační pyramidové jevy, zachovalé čití i svalová síla, normální 

reflexy, negativní Lasègueův, negativní obrácený Lasègueův manévr, negativní 

Romberg, chůze po patách způsobuje bolest, chůzi po špičkách zvládá.

Vyšetření pomocí dotazníku Oswestry disability index:

Pacient vyplnil dle svých subjektivních pocitů dotazník, kde jeho skóre činí 5% 

z celku. Pokud pacient vyplnil dotazník pravdivě, neměl by pociťovat bolest v zádech u 

většiny aktivit, které během dne vykonává. Jediná aktivita působící bolest je 

dlouhodobý sed, který kazí i celkové hodnocení.  
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Vyšetření chůze:

Stejná délka kroku, nášlap od paty přes laterální hranu planty, rytmická bez 

patrných patologií.

Návrh dlouhodobé terapie:

V následujících třech týdnech cvičení do extenze na semiflektovaných HKK 

třikrát denně v sérii po deseti, doplněné cvičením do flexe na obnovu funkce. V dalších 

dnech cvičení do extenze a flexe pouze jednou denně opět v sérii po deseti. Postupně 

začít s přiměřenou fyzickou aktivitou. Vyvarovat se extrémním flexím trupu a fyzicky 

náročných úkonů v nich, prudkým změnám pohybu v trupu a dlouhodobému sezení. 

Vhodné bude natrénovat korigovaný sed po co nejdelší dobu. 

Výstupní hodnocení terapie: 

Z pacientova pohledu je celková terapie vydařená, bolesti ustupují a došlo 

k jejich centralizaci, což je jeden z mnoha aspektů ukazující na fakt, že se terapie 

posunula správným směrem. Kladné jsou i výsledky měření dynamiky páteře, které se 

zlepšily oproti původnímu měření a blíží se normě. Hodnocení bolesti se změnilo 

z hodnoty 6 na 2, což koreluje i s výsledky měření Oswestry disability indexem, které 

během první terapie činili 40%, nyní jsou 5%. Negativní jsou také veškerá neurologická 

vyšetření. Chůze je fyziologická. Pacient nejvíce pozitivně hodnotí ústup bolesti 

z hýždě, která ho nejvíce obtěžovala, znemožňovala mu sed a kvalitně se věnovat 

zaměstnání. 
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4. DISKUSE

V současném světě jsme zahlcováni množstvím informací, ve kterých není 

snadné se orientovat a ve finále si z nich něco odnést. Člověk není s to najít mezi 

spoustou knih tu pravou, která by mu byla k užitku. Mám na mysli publikace týkající se 

problematiky bolesti zad a komplikace s nimi spojené. 

Existuje celá řada kvalitních publikací zabývající se bolestí zad, McKenzie a 

jeho Léčíme si záda sami (2011), Špringrová – Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená 

záda (2015), Brennan s jeho knihou Jak se zbavit bolesti páteře, napětí a stresu (2015) a 

mnoho dalších, které vedou pacienta k domácímu cvičení během prvního kontaktu 

s bolestí páteře. Jak je tedy možné, že každoročně přibývá pacientů, u kterých jsou 

příznaky tak intenzivní, že jedinou možnou variantou je chirurgické řešení? Proč je 

výskyt tohoto onemocnění čím dál častější u mladších pacientů? Může za to dnešní 

doba, které lidé udali rytmus, ale nestíhají její tempo? Odpovědi na tyto otázky zahrnují 

celou řadu faktorů, jako je hypokineze spojená se sedavým způsobem zaměstnání, 

špatná strava, nadmíra dnes již stěží vyhnutelnému stresu a jejich kombinace.

Problematika chronické bolesti zad nebyla v minulém století tolik diskutované 

téma jako dnes. Je opravdu životní styl tak důležitý, nebo se o tomto problému tolik 

nehovořilo a každý ho bral jako součást života? 

Podstatou této práce není prevence, ale řešení samotného problému, ve snaze 

najít ideální terapeutický přístup. Výzkumná otázka zní, zdali je metoda Robina 

McKenzie vhodně zvolený nástroj pro léčbu chronické bolesti bederní páteře a jestli se 

dají výsledky terapií hodnotit pomocí dotazníku Oswestry disability index. 

Už samotný fakt, že polovina pacientů s diskopatií je operována a výsledek 

celého výkonu závisí ve velké míře na zjizvení po přístupu do páteřního kanálu (Pekař,

Steindler 2009), nasvědčuje tomu, že je vhodné volit do poslední chvíle konzervativní 

léčbu, a tou metoda McKenzie je. K výhodám metody MDT patří jednoduchost - díky 

své nenáročnosti se metoda velmi dobře hodí k samostatnému domácímu cvičení. Mezi 

další výhody nepochybně patří fakt, že metoda ke cvičení nevyžaduje žádné pomůcky 

jako je tomu například u MS systému nebo senzomotoriky, a proto ji může praktikovat 

každý, bez ohledu na prostor či finance. V neposlední řadě je to druh aktivního cvičení, 

který prospívá v každém směru.   

První kazuistika popisuje terapii mladého muže ve věku devětadvaceti let, který 

trpí bolestí bederní páteře s iradiací do levé dolní končetiny nad koleno. Z anamnézy 
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vyplývá, že se jedná o pacienta, který aktivně sportuje každý den, ale většina jeho denní 

náplně spočívá v tréninku hry na kytaru, během které dochází k flekčnímu držení těla. 

Dlouhodobé držení ve flexi bude vyžadovat kompenzační cvičení do extenze, a právě 

s tímto faktem McKenzie pracuje. Pacient přišel s intenzivní pálivou a šlehavou bolestí, 

která mu značně komplikovala život – což bylo zjištěno pomocí dotazníku Oswestry 

disability index. Výsledky z dotazníku během vstupního vyšetření jsou klíčové, neboť 

se díky nim hodnotil výsledek terapie, který trval bezmála dva měsíce. Průběžné 

vyplňování dotazníků během terapií je spíše orientační a mělo by sloužit jako nástroj, 

kterým se díváme na zlepšení v daném časovém období mezi jednotlivými terapiemi. 

Během vstupního vyšetření získal pacient z dotazníku 56 % ze 100 %. Podle 

dotazníku to znamená, že jeho bolesti jsou sice intenzivní, ale nelimitují ho v běžných 

denních činnostech, a že takový pacient vyžaduje detailní vyšetření. Proto byl ještě 

vyšetřen podle standardizovaného dotazníku konceptu Robina McKenzie, kde výsledky 

poukazovaly na diagnózu 3. posteriorního derangementu, díky kterým byl zvolen 

vhodný způsob léčby. Podle Denelsona (2007) je právě důkladná diagnostika klíčem 

k efektivní terapii. 

Hned při první návštěvě byl pacient instruován k autoterapii. Během nácviku 

autoterapie pacient pociťoval ústup bolestí, která se zmírnila i během dalších terapií a 

proto nebyl důvod metodu McKenzie nevyužít. 

Poslední terapie s výstupním vyšetřením přinesla pozitivní výsledky ve smyslu 

zlepšení hybnosti páteře, centralizace a ústup bolesti a co je nejdůležitější, schopnost 

normálně fungovat v běžném životě. Podobné výsledky zaznamenala ve své terapii i 

Štičková (2013) a Novotná (2013), které se zabývaly stejnou metodikou. Všechny tyto 

výsledky podtrhují efektivitu celé metodiky, její jednoduchost a kvalitu. Celkový dojem 

umocňuje výsledek Oswestry indexu, který vyšel na 7 % ze 100 % a dokládá tak 

výsledek o subjektivním zlepšení samotného pacienta. 

Druhý pacient byl velice podobný tomu předchozímu, lišil se ovšem intenzitou 

bolesti, úrovní periferní bolesti a stranově odlišnou končetinou. Opět se jednalo o 

sportovce se sedavým zaměstnáním, kde chabá postura hrála klíčovou roli v bolestech 

páteře. Přišel na doporučení od neurologa se šlehavou bolestí v pravé hýždi, která ho 

značně limitovala v práci. Veškerá vyšetření a terapie probíhala obdobně jako u prvního 

pacienta. I v tomto případě se metoda McKenzie jevila jako vhodný terapeutický 

nástroj.
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První hodnocení pacientových bolestí pomocí dotazníku Oswestry disability 

index vyšla na hodnotě 40%, informující o velmi intenzivní bolesti provázející téměř 

každý pohyb, který není nijak limitován, způsobuje ovšem nepříjemné pocity. Během 

detailního hodnocení standardizovaného dotazníku McKenzie pacient vykazoval znaky 

prvního posteriorního derangementu. I u něj byl vyhodnocený extenční typ cvičení jako 

nejefektivnější, a to z důvodu ústupu bolesti během vyšetření extenze trupu. 

Ostatní terapie přinášely progresivní zlepšení, a proto nebyl důvod ke změně 

přístupu léčby. Pacient sám pociťoval efektivitu terapie jako kladnou, což působilo 

pozitivně i na psychickou stránku terapie, která je dle mého názoru stejně důležitá jako 

složka fyzická.

Poslední terapie přinesla opět pozitivní hodnoty jako centralizaci bolesti s jejím 

ústupem, zlepšení hybnosti trupu a zkvalitnění života, jehož omezujícím faktorem byla 

bolest. Subjektivní hodnota bolesti dle dotazníku Oswestry disability index se zlepšila o 

35% oproti původnímu údaji, což potvrdilo efektivitu zvoleného léčebného postupu.

Práce s mladými pacienty, kterou se zabývají výše uvedené kazuistiky, může být 

odlišná od práce s populací nad 50 let. Starší populace trpí hypokinezí a větším náporem 

stresu. Mladší lidé mají více volného času sami pro sebe, jsou zvyklí se hýbat a lépe 

vnímají své tělo. Tato fakta nelze brát jako pravidlo, ale jsou to faktory, které velkou 

mírou ovlivňují kvalitu autoterapie. 

Těžko hodnotit, zda u vyšetřovaných pacientů hrál roli nekorigovaný sed, nebo 

existuje souvislost s možnými špatnými pohybovými stereotypy během sportu. Otázek 

na toto téma je mnoho, bohužel není možné zodpovědět je v jedné práci. 

Z mého zkoumání bylo zjištěno, že u obou případových studií došlo v důsledku 

zvolené terapie ke zlepšení naměřených hodnot vstupního a výstupního vyšetření, na 

což poukazují i výsledky dotazníku ODI, ve smyslu radikálního snížení intenzity 

bolesti. MTD metodu tedy hodnotím jako efektivní pro léčbu bolestí zad. Podle mého 

názoru ale není možné celou terapii aplikovat jako autoterapii bez zásahu terapeuta, 

protože i moji pacienti během terapií dělali chyby, které by mohly v budoucnu přinést 

další komplikace. 

ODI dotazník se osvědčil jako objektivní nástroj k posouzení terapie. Jeho 

použití pro tuto diagnózu není vůbec časté. Spíše se používá u pacientů s lumbální 

stenózou (Mičánková, 2012). U pacientů s diskopatií se častěji využívá standardizovaný 

Rolandův dotazník, který ve své práci použili Štičková (2013) i Novotná (2013). 
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Není snadné objektivně hodnotit efekt terapie s takto malým vzorkem, v mém 

případě ještě ideálním, ve kterém pacienti spolupracovali, a během terapie se 

nevyskytovaly téměř žádné komplikace. Nutno podotknout, že abychom objektivně 

mohli posoudit skutečný efekt terapie v rámci celé populace, bylo by potřeba provést 

rozsáhlý kvantitativní výzkum. 
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5. ZÁVĚR

Jedná se o teoreticko-empirickou práci. Teoretická část se zaměřuje na 

problematiku bolesti bederní páteře, její fyziologický i patologický stav a problémy 

s nimi spojenými. Dále popisuje metodu Robina McKenzie, terapeutický nástroj 

k ovlivnění chronické bolesti bederní části zad, jejíž využití je popsáno v praktické 

části. V teoretické části je popsán i subjektivní dotazník Oswestry disability index, který 

byl zvolen k hodnocení výsledků terapie. 

Praktická část popisuje využití metody McKenzie u dvou mladých pacientů 

s chronickou bolestí bederní páteře. Praktickou částí jsem se snažil dokázat, jestli je 

zrovna tato metoda vhodným nástrojem pro ovlivnění bolesti beder. Jak už jsem 

rozebral v diskusi, myslím si, že je tento typ terapie vhodný pro pacienty s diskopatií. 

Výsledky jsou podložené dotazníkem ODI, který hodnotí intenzitu bolesti během 

běžných denních činností a byl jím sledován celkový průběh terapie. 

Metoda Robina McKenzie je vhodný nástroj k ovlivnění chronické bolesti 

bederní části zad. U pacientů se radikálně snížila intenzita bolesti, zlepšila se celková 

hybnost trupu, změnil se stereotyp chůze z algického na fyziologický, vymizely 

neurologické příznaky, například při Lasègueově manévru, a co považuji za velmi 

důležité, došlo k subjektivnímu zlepšení psychického stavu pacientů. To jsou aspekty, 

díky nimž se pacienti můžou vrátit do běžného života. Mohou chodit do práce a věnovat 

se svým koníčkům aniž by je nějakým způsobem limitovala bolest. 

Věřím, že tato práce bude hodnotným příspěvkem k budoucím studiím na toto 

téma, neboť statistiky, poukazují na fakt, že počet lidí s diagnózou bolesti zad každým 

rokem stoupá. Lidé by si měli uvědomit, jaká rizika a omezení s sebou nese bolest zad a 

alespoň minimálně se věnovat prevenci, která může odvrátit nebo alespoň oddálit její 

nástup.

Prevence by jistě byl zásah i ekonomický, a to z toho důvodu, že se dnes většina 

bolestí zad léčí elektroléčbou, která je v mnoha případech aplikovaná nesprávně. 

Aplikace metody McKenzie je tedy oproti elektroléčbě efektivnější způsob jak 

ovlivnit bolavá záda, alespoň podle mého názoru. McKenzie je metoda aktivní, u které 

se pacient hýbe, a do jisté míry potřebuje pouze naši pomoc, abychom ho ke správnému 

cvičení navedli. 

Pacienti často chodí do ordinací fyzioterapeutů s myšlenkou, že budou zbaveni 

bolesti bez sebemenšího vynaložení fyzické aktivity. Nedivím se potom, že jsou 
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fyzioterapeuti bráni v podvědomí lidí často jako maséři. Aktivnější přístup pacientů 

k bolavým zádům, ať už metodou McKenzie, či jinou, by mohl změnit mnohá úskalí 

popsaná výše. 

Pokud se už pacient dostane do chronického stavu bolesti zad, je metoda Robina 

McKenzie, vhodným nástrojem jak s ní bojovat, přičemž tohoto závěru jsem se snažil 

ve své práci docílit.
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Tzv. tak zvaný

C1 - C7 označení pro první až sedmý segment krční páteře

L1 - L5 označení pro první až pátý segment bederní páteře

S1 - S5 označení pro první až pátý segment sakrální páteře

Spol. společnost

RTG rentgen 

CT počítačová tomografie 

SM systém metodika Mudr. Richarda Smíška

LDK levá dolní končetina

PDK pravá dolní končetina

M. musculus

Bil. Bilaterálně

Thp hrudní páteř

Lp bederní páteř

DKK dolní končetiny

HKK horní končetiny

WHO TheWorldHealthOrganisation

MPQ McGillPainQuestionary

LS lumbo-sakrální

SI sakro-iliakální

RS roztroušená skleróza 

LF lékařská fakulta

UK Univerzita Karlova

VFN Všeobecná fakultní nemocnice

ODI Oswestry disability index

MDT MechanicalDiagnosis and Therapy



55

VAS Vizuální analogová škála

OA osobní anamnéza

RA rodinná anamnéza

NO nynější onemocnění 

PA pracovní anamnéza

SA sociální anamnéza

SpA sportovní anamnéza

AA alergická anamnéza

BMI Body Mass Index

Kg kilogram

Cm centimetr
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8. PŘÍLOHY

Příloha č.1 – Oswestry disability index (Fairbank, 2000).
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Příloha č.2 – Oswestry disabilit index, česká verze (Hájková, 2010).
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Příloha č.3 – Formulář McKenzie – Hodnocení bederní páteře (Hájková, 2010).
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