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Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je objektivizace subjektivního pocitu
posturální nejistoty v prostoru u

pacientů

po whiplash

poranění.

Tato práce má prokázat

možný vliv poranění měkkých tkání v oblasti krční páteře typu whiplash na balanční kontrolu
pacienta.

Metodologie: Diplomová práce má charakter tzv. "pilotního experimentu", v

němž

byla po

dobu tří měsíců sledována pacientka po whiplash poranění II. stupně dle klasifikace QTF on
WAD s pocitem posturální nejistoty v prostoru.
K subjektivnímu posouzení stavu pacientky byly použity dotazníky hodnotící bolest
následkem poranění (Krátká forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity, Vizuální
analogové škály bolesti). Stav pacientky byl kontrolován pomocí klinického vyšetření
hodnotícího stav pohybového aparátu se
vyšetření

zaměřením

na

krční

hodnotícího funkci struktur, které se podílejí na

region a neurologického

balanční

kontrole organismu.

Informace z vyšetření byly doplněny údaji zjištěnými pomocí tenzometrické desky Kistler.
Pro měření byl stanoven parametr, který umožnil vhodnou objektivizaci nalezených změn.
Vyšetření byla prováděna po jednom, čtyřech,

Výsledky: Z
poranění

výsledků

došlo ke

je patrné, že v

změnám

osmi a dvanácti týdnech po úrazu.

průběhu

rekonvalescence pacientky po whiplash

hodnot vybraných

parametrů

COP získaných pomocí

tenzometrické desky Kistler, dle kterých je možné detekovat a objektivizovat pocit posturální
nejistoty v prostoru. Porovnáním změn těchto

parametrů

s výsledky metod hodnotících bolest

je patrná vzájemná spojitost. Z tohoto poznatku lze vyvodit, že postraumatická bolest v
oblasti krčního regionu je objektivně spojena se zhoršenou stabilizaci vzpřímeného stoje.
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1 ÚVOD
Člověk jako otevřený systém má vytvořenou hranici s okolním prostředím, se kterým si
předává

umožňuje

hmotu, energii a informace. Tato interakce mu

především

sledovat, popisovat, ale

reagovat na objektivní realitu, kterou vnímá přes své smysly. Interakce

člověka je

více či méně ovlivněna gravitačním polem Země, ve kterém se člověk nachází. Člověk, jako
ostatní živé organismy, toto silové pole využívá a na druhé straně jej musí překonávat (51).
Vzpřímené

držení

těla

gravitačním

polohy v

je výchozí pozicí pro

většinu

svalů,

poli je nutná souhra

lidských

činností.

zajištění

K

této

které se na ní podílejí. Stabilizovaná a

vyvažovaná labilita těla je předpokladem dobré motility člověka (72).
Stabilizace ve vertikální poloze je složitá dynamická
aferentních signálech a vyžaduje
Většina autorů
především
různí

součinnost

se shoduje, že pro

všech

řídících

zajištění vzpřímeného

činnost,

která je závislá na

subkortikálních struktur (72).

držení

těla

má zásadní význam

složka zraková. vestibulární a proprioceptivní, názory na jejich podíl se již ale

(70).

Experimentální práce potvrzují rozhodující podíl propriocepce při stabilizaci
bipedálního stoje na pevné podložce, kdy je pozice těla přesně reflektována z
{19,70). Maximální koncentrace

proprioceptorů

byla

zjištěna

vzpřímeného

mechanoceptorů

v oblasti cervikokraniální a

sakrální, mimo osový orgán pak na ploskách nohou (32).
Význam
horní

krční páteře

krční páteře

pro udržení

vzpřímeného

držení

těla

je

často podceňován.

V oblasti

jsou iniciovány hluboké šíjové reflexy, které mají vliv na tonus veškerého

posturálního svalstva. Senzorickými orgány pro tyto reflexy jsou proprioceptory kloubních
plošek a kloubních

vazů

(31,56,66). Mnohé

nasvědčuje

vzpřímeného

prvních

tří obratlů krční páteře

a proprioceptory v šíjových svalech

tomu, že velký význam horní

krční páteře

pro stabilizaci

bipedálního stoje tkví právě v proprioceptivní aferenci této oblasti (40).

Funkce horní

krční páteře může

mechanismům vzpřímeného

mít

přímý

vztah k poruchám stabilizace a

řídícím

stoje (71). Dochází-li k inkongruenci senzorické aference z

oblasti hlavy (optická, vestibulární a akustická) s proprioceptivní aferencí z oblasti horní krční
páteře,

vzniká posturální labilita, která se

může

projevit pocitem posturální nejistoty v

prostoru (71 ).
Náš experiment vychází z

těchto poznatků,

pro jejichž

pacienty po whiplash

poranění

těchto pacientů

poraněny především měkké tkáně

především

bývají

ověření

jsme se rozhodli sledovat

I. a ll. typu dle klasifikace navržené QTF on WAD (63). U
v oblasti

krční páteře

bolestí v oblasti šije a hlavy, ztuhlostí a zvýšenou citlivostí
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projewjící se

krčního

regionu. U

whiplash poranění II. typu jsou pak tyto příznaky spojeny s objektivními muskuloskeletálními
příznaky

tzn. sníženým rozsahem pohybu

zmiňovaných symptomů

(dizziness) až
krční páteře

závratě

bývá v

krční páteře

některých případech

a bodovou citlivostí (63).

výše

popisován pocit nejistoty v prostoru

(2,82). Mezi tímto uvedeným pocitem a

poraněním měkkých

typu whiplash spatřujeme možnou vzájemnou spojitost.
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Kromě

struktur

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Spinální segmentální stabilizace krční páteře
Krční páteř je jednou

z nejvíce pohyblivých částí osového orgánu, a tím také nejrizikovější

z pohledu možného poškození zevními vlivy. Tato

zátěž

se projevuje na tzv. spinální

segmentální stabilizaci.
Udržování

stabilizační

krční páteře představuje

funkce

jednotlivých segmentů a tzv. bodu

otáčení

třťbodové

udržování tzv.

opory

neboli okamžitý střed rotace ( ICR). Na této funkci

se podílí souhra všech paraspinálních struktur (7).

2.1.1 Statika krční páteře
Unikátní uspořádání je z hlediska statiky v oblasti horní krční páteře (atlas-Cl a axis-C2).
obě

Na atlasu mají statický význam pouze
předním

massae lateralis, které jsou navzájem spojeny

a zadním obloukem (41).

Axis lze dle statické funkce redukovat na
dens axis uložený

mediálně

a

dvě

tři opěrné

body-

laterální, šikmé plochy

vertikálně směřující
artikulačních

kónický

faset navzájem

paralelních. Tyto tři pilíře jsou připojené na tělo axisu. Na axisu se ve skutečném slova smyslu
pedikly nenacházejí (41 ).
Distálně

od obratle C3 jsou segmenty

komplexem- v

přední části

krční páteře tvořeny tříbodovým stabilizačním

obratle diskovertebrální spojení, v zadní

části

párové facetové

klouby (7).
Hmotnost hlavy se tedy
rovině.

přenáší

Rozložení hmotnosti na

skutečným přenašečem
stabilizační

na

páteř přes dvě opěrné

tříbodový stabilizační

hmotnosti hlavy.

Přenos

komplex je funkcí

hmotnosti

komplex, zachovávající v horizontální

plochy atlasu, ležící v jedné
čepovce,

který je

kaudálněji zabezpečuje tříbodový

rovině

triangulámí tvar s hrotem

trojúhelníku ventrálně, bází jsou artikulační výběžky (viz. obr.l) (41 ).
Statické a dynamické podmínky

mění

osy páteře v jejích

osové stabilizace (41 ).
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zakřiveních,

ale

nemění

principy

'I

.,

Obr. 1: Základní statická struktura obratlů (41)
1- massa lateralis, 2- přední oblouk atlasu, 3- zadní oblouk atlasu, 4- zub čepovce,

5- istmus, 6- kanál, 7- tělo obratle, 8 pediculus,9- kloubní výběžek, 10- lamina

2.1.2 Okamžitý stfed otáčení
Pohyb obratle lze sledovat jako rotační pohyb kolem okamžité osy otáčení (IAR) (viz.
obr.2). IAR je

určitá přímka tělesa,

která je kolmá k rovině jeho pohybu. Všechny body,

které leží na ose otáčení jsou v klidu. Okamžitý střed otáčení (I CR) je bod, ve kterém se
promítá okamžitá osa otáčení (IAR) na rovinu pohybu (30).

,.

c
Obr. 2: Pohyb obratle okolo okamžité o.sy otáčení (JAR) (41)
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V jednotlivých segmentech krční páteře je ICR umístěn lehce odlišně. V dolním úseku
krční páteře je

ICR umístěn kraniálněji a blíž k intervertebrálnímu disku daného segmentu, ve

vyšších úsecích leží
tím kloubních
Výše

pilířů.

nadřazeného

kaudálněji.

Ty jsou nízké v segmentu C2-3 a

kloubního

musí vyskytnout v

Posun tohoto bodu je závislý na výši processus articularis a

části,

výběžku

postupně

se zvyšují

směrem

k C6-7.

v dané úrovni ovlivní, kolik ventrodorzální rotace se

aby umožnila jednotkové množství translace. Vysoký procesus

artikularis předem zamezí translaci, jestliže rotace je relativně velká. Kraniální segmenty mají
větší

tendenci k translaci, kaudální segmenty větší tendenci k rotaci. Procento mezi translací a

rotací určí umístění ICR (4).
Procesem stárnutí, navyklého
změně

tělesného

držení nebo spinálního

polohy ICR v pohybových segmentech, což

může

poranění může

vést k segmentální

dojít ke

hypomobilitě

nebo naopak hypermobilitě (7).
2.1.3 Stabilizace krční páteře paravertebrálnfmi strukturami
Spinální segmentální stabilizaci

zajišťuje

souhra všech paraspinálních struktur (71 ).

Jedná se o:

> systém krátkých ligament (ligg. intertransversalia, ligg. interspinalia a ligg. flava), které
přispívají

k místnímu zpevnění segmentu.

> systém dlouhých ligament (lig. longitudinale anterius, lig. longitudinale posterius a lig.
supraspinosum), které zpevňují páteř longitudinálně po celém jejím průběhu.

> intervertebrální klouby a jejich vazivová pouzdra zpevňující klouby a vymezující rozsah
pohybu mezi segmenty.

> discus intervertebralis zajišťující poddajnost funkčního segmentu, kde nucleus pulposus
uzavřený

vazivovým prstencem anulus fibrosus

umožňuje

tvoří

flexibilní element. Ploténka

flexi, extenzi, klouzavý pohyb v rovině sagitální, v rovině frontální a pohyb

rotační oběma směry.

> intersegmentální svaly spojující segmenty mezi sebou a umožňující jejich pohyb.
Stabilizace

krční páteře

ta jsou metabolicky

je nejvíce závislá na pasivní stabilizaci pomocí

méně náročná

Největší

než

tkáň

ligament,

svalová, proto jsou pro udržování polohy

výhodnější

(71).

zajišťována

ochrana neurovaskulámích struktur (7).

význam mají ligamenta v horní

ll

krčních

krční páteři,

pomocí nichž je

2.1.3.1 Horní krčníptítel
Unikátní

kostně

nepřítomností

disků

intervertebrálních

krčních obratlů.
dostatečnou

kloubní struktura horní

Velmi

důkladné

krční

páteře

uspořádání obratlů

a

ligamentómf

zpevnění

(CO-C1-C2) se

vymačuje

je zcela odlišné od ostatních

této struktury

většinou

poskytuje

stabilizaci této oblasti (7).

Atlantookcipitální skloubení
Polohu hlavy na

páteři zabezpečuje

skloubení okciputu s atlasem, respektive axisem.

tvoří dvě

eliptické fossae glenoidales. Toto skloubení je

Atlantookcipitální skloubení
zpevněno

od

kloubním pouzdrem, lig. atlantooccipitale laterale (šikmé vazivové snopce jdoucí

příčného výběžku

dvěma

atlasu k processus jugularis) a

atlantooccipitalis anterior, která

doplňuje

a uzavírá

vpředu

membránami- membrana

spojení atlasu s týlní kostí a

membrana atlantooccipitalis posterior, která spojuje zadní oblouk atlasu se zadním obvodem
otvoru týlního (9,41).
Atlantoaxiální skloubení
Atlantoaxiální skloubení

tvoří tři

klouby- articulatio atlantoaxialis mediana, kloubní

spojení mezi dens axis a předním obloukem atlasu a articulatio atlantoaxialis lateralis, párové
skloubení spojující processi articulares Cl a C2 (viz.obr.3).
Laterální klouby mezi dolními kloubními ploškami atlasu a horními kloubními plochami
axisu jsou

opatřeny

volným pouzdrem, které

vazy-laterálním Arnoldovým vazem a

stačí otáčení

dvěma předními

atlasu. Dále je skloubení

doplněno

a zadními atlantoaxiálními ligamenty

(41).
Mediální atlantoaxiální skloubení je

zpevněno

lig. cruciforme atlantis, které je

jedním silným pruhem (lig. transversum atlantis) a

dvěma

tvořeno

slabšími pruhy ( fasciculi

longitudinales). Ligamentum transversum atlantis je rozepjaté mezi massae laterales atlantis,
odděluje

dens axis od

páteřního

kanálu a

vytváří současně

prostor pro dens axis mezi tímto

ligamentem a arcus anterior. Ligamentum transversum atlantis má v
kloubní plošku, zde může být vytvořen
funguje dens axis jako

čep,

skutečný

místě

styku s dens axis

kloub s pouzdrem. V celém tomto skloubení

okolo kterého se atlas

otáčí

a to až o 30° na každou stranu.

Fasciculi longitudinales doplňují lig. transversum atlantis kraniokaudálními podélnými snopci
od těla axisu vzhůru až na okraj otvoru týlního (9,71).
Ligamenta alaria jsou další vazy doplňující toto spojení. Rozestupují se od boků dens axis
na

obě

strany šikmo

vzhůru

k

bokům kondylů

kosti týlní a týlního otvoru, omezují axiální

rotaci v okcipito-atlanto-axiálním komplexu. Ligamentum apicis dentis spojuje apex dentis s
12

bází okciputu. Membrana tectoria kryje zezadu v páteřním kanálu dens axis a lig. cruciforme.
Pokračuje

v lig. longitudinale posterius.

B

A

Obr.3: A~ dens axis a jeho vazy (zezadu),

B~

atlantookcipitální skloubení (zezadu) (13)

1- articulatio atlantoaxialis mediana, 2- articulatio atlantoaxialis lateralis, 3- capsula articularis, 4- Iigg. alaria,
5- lig. apicis dentis, 6- lig. cruciforme atlantis, 7- fasciculi longitudinales, 8- lig. transversum atlantis,
56.27- articulatio atlantooccipitalis, 56.28- capsula articularis

Integritu craniocervikálního skloubení udržují

především

transversum. Ligamentum transversum omezuje flexi

při

ligamentum alare a ligamentum

anteriorním posunutí atlasu a brání

protruzi dens axis do

páteřního

horní krční páteře

rotaci doprava levý alární vaz a naopak)

(při

kanálu

směrem ventrálně.

je nejvíce natažen a tedy i nejvíce zranitelný

při

Ligamentum alare omezuje rotaci
stejně jako při

lateroflexi. Vaz

rotaci a flexi hlavy. Z klinických studií

vyplývá, že lig. transversum je dostatečně odolné vůči fyziologickým zatížením. Alární vaz je
pro svou nižší sílu a axiální směr zatížení ve větším riziku poranění (ll).
Ligamenta nejsou jenom pouhou vazivovou tkání, ale mají v
zakončení

množství nervových

zejména na stěnách kloubních pouzder, ale i v ligamentech, která pouzdra zpevňují.

Tato nervová

zakončení

postavení hlavy
reflexních

sobě

jsou zdrojem proprioceptivní signalizace informující CNS o

vůči krční páteři

mechanismů.

a stávají se tak startovacím mechanismem posturálních

Podobný význam má i aference ze

svalů

spojujících jednotlivé

segmenty páteře (71).
Vedle aference proprioceptivní vzniká ve vazivu i aference nociceptivní, která
vnímána jako tlak nebo i bolest a nebo nemusí být vnímáná
prováděného

držení nebo pohybu (71 ).
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vůbec,

ale

může

být

ovlivňuje průběh

1.1.3.1 Stledni a dolní krčnlptitel
Oproti horní
včetně

krční páteři

je dolní

krční páteř

obratlů,

charakterizována typickým tvarem

processi uncinati a intervertebrálních disků.

Skloubení od C2 po Thl

zabezpečují vpředu

meziobratlové destičky (disci intervertebrales) a

vzadu párové fasetové klouby.
Discus intervertebralis
Disci intervertebrales spojují terminální plochy sousedních obratlových
tvarově

těl

těl,

s nimiž se

shodují. Discus intervertebralis má okrajové vrstvy hyalinní chrupavky srostlé s kosti

obou obratlů. Vlastní disk je tvořen chrupavkou vazivovou, která na obvodu disku přechází

v husté :fibrózní vazivo (9,41,71).
Anulus fibrosus
fibrózního vaziva

tvoří
při

prstenec

cirkulárně

probíhajících vláken vazivové chrupavky a

obvodu disku. Vlákna na

kraniokaudálně překřižují

a

vytvářejí

vnějším

obvodu disku se

ještě

šikmo

strukturu zvyšující pevnost. Anulus fibrosus je

pevně

fixovaný do předního a zadního podélného vazu (9,71).
Uvnitř

disku blíže k dorsálnímu okraji je uložené nucleus pulposus, vodnaté

kulovitého až diskovitého tvaru.
fibrosus,

tvoří

Nestlačitelná

řídké

uzavřená

tekutina tohoto jádra,

jádro

v anulus

kulovitý útvar mezi sousedními obratli (9, 71 ).

Ze stavby intervertebrálních

disků

vyplývá i jejich mechanický význam.

Během

různorodé

vektory

fyziologických i traumatických zatížení intervertebrální disk reaguje na
zatížení, včetně tlaku, ohybu, krutu a smyku (41,71).
Processi uncinati
Již od
se ve

dětství

vnějších

vznikají v disku horizontální fisury v úrovni uncinátních

lamelách anulus fibrosus a mizí mediálním

dutiny obklopené vazivem disku a
unkovertebrální

štěrbiny či

vyplněné

směrem.

výběžků, vytvářejí

Tyto fisury mohou

tvořit

synoviální tekutinou, byly popsány jako

klouby, articulationes uncovertebrales (9,65). Kloubní spojení je

považováno za fyziologické, protože zvyšuje pohyblivost krční páteře (65).
Fasetové klouby
Fasetové klouby (fasety, intervertebrální klouby, z-klouby) jsou klouby mezi processus
articulares a jsou

součástí

pohybového segmentu

páteře.

Každý fasetový kloub má kloubní

pouzdro a synovii, na povrchu je hyalinní chrupavka, kloubní štěrbina je orientovaná sagitálně
s

přibližně

45° sklonem. Tyto klouby zvyšují pohyblivost

možného segmentálního

poranění.

krční páteře,

Kloubní pouzdro faset odolává

extenze limituje klouzavý pohyb vzad (7).
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avšak zvyšují riziko

flekčním

silám a

během

zabezpečeny početnými

Fasetové klouby jsou

vzdálenost kloubní pouzdro. Zadní sloupec

páteře

vazy

přesahujícími

větší či

menší

stabilizují silná ligamenta flava spolu s

intertranzverzálními, interspinálními a supraspinálními vazy,
mimořádně

na

pokračující

na záhlaví jako

pevné ligamentum nuchae. Intervertebrální disky pak doplňují dynamické spojení
krční páteře

mezi jednotlivými obratli. Velký význam ve vztahu ke stabilizaci

má zadní

longitudinální vaz, který chrání intervertebrální disky před dorzálními výhřezy (7, 41 ).
2.1.3.3 Stabilizace krčnípáteře svaly

Na páteř působí jak síly vnější, tak vnitřní. Ze zevních sil má v běžném životě význam síla
tíhová.

Vnější

působené

silové vektory se

během

pohybu

rozšiřují

o

a

střižně. Vnitřní

síly

svaly, které ovlivňují páteř, lze považovat z dlouhodobého působení za významnější

než síly vnější. Tyto síly vznikají při posturální stabilizaci, tj.
působení

rotační

zevních sil. Vliv

těchto

svalových, respektive

svalové mechaniky, ale je závislý na

řídících

během

vnitřních

držení

segmentů těla při

sil, není výsledkem pouze

Stabilizační

procesech CNS.

aktivita probíhá

automaticky nezávisle na naší vůli (35).
Nábor svalů při působení zevních sil je vždy spojen se zpevněním páteře a za fyziologické
situace má definovanou koordinační svalovou souhru. Vnitřní síly, které jsou zpevňovací silou
svalů

vyvolány,

svalů

působí

na meziobratlové ploténky a kloubní spojení. Koordinace
těchto

rozhoduje o vektorech

zpevňující páteř

při působení

je

sil, respektive o

způsobu

zevních sil identická vleže,

při

zapojení

zatížení. Svalová souhra

vsedě

i ve stoji. Je vázána na

každou polohu (36).
páteře

Pro fyziologické zatížení
muskulaturou. Pro

uplatnění

je zásadní spolupráce mezi ventrální a dorzální

rovnováhy

vnitřních

sil v oblasti cervikální a torakální má

zásadní význam souhra mezi hlubokými extenzory, které

tvoří

m. semispinalis capitis et

cervicis, m. longissimus cervicis et capitis a ventrální muskulatury zastoupené m. longus coli
et capitis (35).
Jiní

autoři řadí

mezi svaly orientované funkcí spíše ke stabilizaci následující: m.rectus

capitis anterior et lateralis, m.longus coli, m.longus capitis, m.semispinalis cervicis,
m.multifidus. Naopak ke

svalům

orientovaným spíše k pohybu

řadí

m.semispinalis capitis,

m.stemocleidomastoideus (m.SCM), mm.scaleni, m.splenius capitis (53).
Udržování tzv. vyvážené

vzpřímené

polohy krčního regionu,

představuje

trvalou svalovou

aktivitu s množstvím málorozsahových pohybů (7).
Krátké a hluboké svaly mají
a jsou

určeny

silně vyjádřenou

vazivovou komponentu vyvíjející malé úsilí

spíše k malé korekci základního tonického držení segmentu. Z hlediska

15

časových vztahů
střední

lze říci, že aktivita těchto krátkých hlubokých

svalů předchází

aktivitu

svalů

a povrchové vrstvy. Tyto svaly iniciují posturální aktivitu (71).

Střední

a povrchová svalová vrstva

zajišťuje

spíše

změnu

polohy než jenom držení. Svaly

mají větší délku i hmotnost, integrují činnost skupiny segmentů (71,72).
Pro vývoj patologie je zásadní, že kineziologický vzor posturální stabilizace
pohybů. Nejčastějším

integrován do všech našich

páteře

je

přední

problémem je insuficience

stabilizace páteře a naopak převaha extenční aktivity povrchových zádových svalů (35).
Je známo, že mezi svaly s tendencí k ochabnutí patří skupina hlubokých flexorů a po vzoru
klasických svalových dysbalancí, extenzorové skupiny podléhají hypertonu.
extenzorů

protažitelnosti krátkých
capitis s následnou
příčiny

změnou

šíje a oslabení hlubokých

flexorů

Změna

šije- m. longus coli et

tuhosti svalového systému erectoru spinae

patří

mezi

nejčastější

bolestí v krčním regionu (8).

Zajímavý se zdá být vztah hlubokých a povrchových svalových skupin. Zadní skupina
subokcipitálních
zřejmě

svalů

je i za fyziologické situace

výrazně silnější

proto, že těžiště hlavy v sella turcica je uloženo

před

než skupina přední. Je to

oporou hlavy v dens axis. Hlava

má tendenci k pádu vpřed, ten vyrovnávají zadní šíjové svaly (71).
šíjových

flexorů

Při

ochabnutí hlubokých

podléhá šíje vyšší lordotizaci s patrným hypertonem šfjových

Tento stav je dále

doplněn narůstajícím napětím

povrchových

flexorů,

extenzorů.

tedy převážně m.SCM

a mm. scaleni. Pokud se týče vlastní funkce scalenových svalů, Čihák (9) udává, že při
oboustranné akci

předklánějí páteř.

Jandová (24) však ve svém

scalenový paradox. Ke scalenovému paradoxu dochází tím, že
přesmyknutí funkční
působí
svalů.

osy

hyperlordoticky, tedy
Tato

páteře ještě

skutečnost

extenčně,

krční páteře. Při předsunu

a stávají se ve

na

hlavy dojde k

tak scaleni místo flexorů

skutečnosti

synergisty trapézových
krční

zvýší hypertonní levator scapulae (8).
krční páteře

Meziobratlové klouby
obratlů.

za osu

při předsunu

je v pochopení cervikogenních poruch významná. Lordotizaci

2.1.4 Rozsahy pohybu

úseku

scalenů

článku upozorňuje

zajišťují

spojení mezi kloubními

se nacházejí. V

(střed křivosti-

S leží za

jednotlivých sousedních

různý

tvar a orientaci podle toho, ve kterém

krční páteři převažuje

dorsocylindrický typ kloubních ploch

Stýkající se kloubní plochy mají však

páteře

výběžky

tělem

obratle), typ ventrocylindrický

nebo před tělem obratle) a typ rovinný frontální (viz. obr.4) (30).
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(střed křivosti-

S leží v

těle

Obr.4: Typy kloubních ploch a jejich orientace
a) typ ventrocylindrický, b) typ dorsocylindrický, c) typ rovinný frontální

Tvar a orientace kloubních ploch a výška meziobratlové ploténky předurčují možnost, druh
a rozsah vzájemných pohybů mezi obratli a pohyblivost jednotlivých úseků páteře.
Podle tvaru a orientace kloubních ploch jsou v kloubu možné v různém rozsahu posuny ve
směru

os x, y, z a pootočení kolem os x, y, z , tedy 6 stupňů volnosti obratle (30).

Typ kloubních ploch, jejich mírná zakřivenost a naklonění dozadu a kaudálně, umožňují
celkově krční páteři:
při

anteflexi a retroflexi (pohyby jsou doprovázeny translací obratlů vpřed

flexi a translací obratlů vzad při extenzi), lateroflexi a rotaci.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty celkového rozsahu pohybu pro krční páteř. Při

porovnání hodnot, které uvádí Kapandji (28), Karas, Otáhal (30) a Lohnert, Látal (41) lze
najít mačné rozdíly (viz.tab.l ).
Tab.!: Celkové rozsahy pohybu krční páteře
Kapandji

Karas, Otáhal

Lohnert, Látal

Flexe • Extenze

130°

oba pohyby do 90°

120°

Lateroftexe od středo

45°

30°

33,5°

80-90°

60-70°

no

Rotace od středu

2.1.4.1 Segmentálnlpohyby krčnípáteře
Základní segmentální pohyby

krční páteře

translačních pohybů. Krční páteř

jsou flexe, extenze, lateroflexe a rotace,

včetně

je charakterizovaná tím, že každý segment vykazuje jiný

rozsah pohybu v jednotlivých směrech.

Poměr

rotace a lateroflexe krční páteře je vzrůstajícím

směrem.

Pro flexi a extenzi je nejvýmamnější segment CS-6, kde je pohyb v sagitální rovině

největší.

Tzv.

rotační

segment je oblast C 1-2, kde se odehrává

krční páteře. Relativně

přibližně

minimální rozsahy segmentálního pohybu
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50% celkové rotace

krční páteře

jsou

důležité

pro ochranu neurovaskulárních struktur~ které jsou životně důležité. Nejmenší rozsah rotace i
lateroflexe je přítomný mezi skloubením CO-l, což má pravděpodobně ochranný význam pro
vertebrální arterii, která prochází transverzálními výběžky krční páteře (7).
V následujících tabulkách (viz.tab.2,3) jsou uvedeny hodnoty rozsahu pohybu pro
jednotlivé segmenty krční páteře, které uvádí Lohnert, Látal (41) a White, Panjabi (78).
Tab.3: Rozsahy pohybu Cp (78}

Tab.2: Rozsahy pohybu Cp (41)
1 Rotace

Flexe-

i

Extenze

od

1 Lateroflexe

středu

I

!

I

Flexe-

od středo

Extenze

Lateroflexe

Rotace
od

od středu

středo

25°

50

50
50
10°

!co.ct

20°

12°

30

Cl-Cl

oo

20°

15°

oo
so

Cl-Cl

Cl-C3

23°
60

Cl-C3

10°

40°
30

C3-C4

15°

60

60

C3-C4

15°

70

uo

C4-CS

20°

70

60

C4-CS

20°

70

no

C5-C6

60

40

C5-C6

20°

70

go

C6-C7

22°
180

60

C~C7

70

10°

60

17°
90

60

C7-Tbl

4,5°
50

20

40

I

CO-Cl

C7-Thl

Sdružené pohyby
Segmentální pohyblivost

krční páteře

zahrnuje tzv. sdružené pohyby, což znamená, že

pohyby, které se odehrávají kolem jedné osy se

zároveň

odehrávají kolem osy jiné. Tyto

pohyby jsou způsobeny šikmou orientací intervertebrálních kloubů (7,12).
Během

cervikální flexe, extenze, lateroflexe a rotace je ve

přítomen translační

střední

a dolní

části krční páteře

pohyb o velikosti minámálně 3 mm v jednom směru (7).
krční páteře,

Jiným ph1dadem je sdružení pohybu mezi lateroflexí a rotací

lateroflexe spojena s rotací obratlů, které se díky šikmým kloubním plochám postupně
v kraniokaudálním
Ačkoli

častých

Při

působí

krční páteře

tomto pohybu obratlová

výběžků

v

jsou fyziologické, jsou

právě

jednak na pohyb hlavy ve

fasety ve smyslu dislokace fasetových

rotují vpravo,

Silové vektory

směru

s

přibližně

obratlů.

vpravo je fyziologicky sdružená s rotací hlavy

těla rovněž

opačném směru.

tyto sdružené

kloubů

fasety do postavení, kde může dojít k dislokaci

Jak bylo uvedeno lateroflexe

spinálních

krční páteře

poruch této oblasti. Orientace intervertebrálních

směrem kaudálně umísťuje

vpravo.

otáčejí

do konvexity páteře (7,12,30).

kombinované pohyby

pohyby zdrojem
45°

směru

kdy je

působící

přičemž

je viditelná rotace

směru

lateroflexe vpravo

ve

lateroflexe a rotace, ale také

kontaktů
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na levé

straně.

působí

na levostranné

Tímto mechanismem

může

I

relativně

snadno dojít ke

zmiňované

dysfunkci segmentu,

instabilitě

cervikální oblasti,

hemiaci disku, uskřinutí míšního kořene, stenóze (7).
Především často

opomíjená sdruženost

pohybů krční páteře

hodnotit kvalitu pohybu tzv. v 3D obraze. Jinak
zákonitě

řečeno,

dává

klinikům

možnost

je-li porušena jedna složka pohybu,

se to musí projevit i ve složce sdružené, je-li tedy omezená lateroflexe krční páteře v

daném segmentu, je možné pozorovat, že rotace v tomto segmentu je v jednom

směru

omezená a v opačném abnormálně zvýšená (7).
2.1.5 Segmentální instabilita páteře

Instabilita
poněkud

páteře

je v

současnosti

velmi aktuální tématikou. Samotný pojem stabilita je

nejasný, a proto existuje mnoho klasifikací a definic. Instabilita je však jednoznačně

biomechanické označení a pokud je používáno, měla by být splněna biomechanická kritéria.
V

medicíně

je tento termín

hojně

používán v souvislosti s bolestmi zad. Každý dbomík

definuje tento termín ze svého pohledu. Fyzioterapeuté instabilitu hodnotí
zřetelem

segmentů

je

zajišťována

souhrou

tří systémů:

pasivní, aktivní a

Pasivní systém zahrnuje klouby, ligamenta a kloubní pouzdra. Poškození

struktur

se

ke svalovému systému (48,53).

Stabilizace jednotlivých
řídící.

především

může

instability

být

patří

příčinou

strukturální instability. Mezi

úrazy následkem extrémního

mikrotraumat, doprovodných

projevů

jiných

nejčastější příčiny

působení

zevních sil

onemocnění

např.

či

těchto

strukturální

recidivujících

revmatoidní artritidy,

kongenitálních vad např. occipitalizace od Cl a další.. Aktivní a řídící systém zahrnuje funkci
svalově-šlachového

systému, kontrolu adekvátní svalové

činnosti řídícím

systémem a

senzorické informace- input (aference/propriocepce) a output (eference/koordinace). Pokud
tyto

tři

systémy nejsou schopny

označit

jako klinická-

funkční

a naopak (53).

funkční

adekvátně

instabilita.

stabilizovat pohybový segment, lze tento stav

Přičemž

strukturální instabilita nemusí zahrnovat

Véle et al. (74) popisují intersegmentální stabilizaci jako stabilitu
stabilita musí být

sektorově proměnlivá,

aby

určité

krátké intersegmentální svaly a

některé

uloženy v hlubokých vrstvách zádových

řízené

měnit.

vnitřní

Tato možnost pružné aktivní

nervovou soustavou. Jedná se

svaly probíhající
svalů

Tato

sektory byly schopny stabilizovat svoji

polohu tak, aby jiné sektory mohly svoji polohu účelově
sektrorové stability je realizována svaly

vnitřní.

a lze k nim

přes

více

především

segmentů,

o

které jsou

pravděpodobně přiřadit funkčně

i

hluboce uložený m.transversus abdominis a bránici. Má-li být udržena pružná sektorová
stabilita v oblasti osového orgánu, je nutno zachovat volnou pohyblivost páteřních
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sektorů.

buď

Dojde-li k omezení pružné intersegmentální stability
inhibičních programů

vznikem
řídícího

nutných pro zhojení mikrotraumatu nebo poruchami programu

posturální funkci, mohou na tomto podkladě vzniknout vertebrogenní poruchy. Místní

pohybové blokády
pružně,

ale

určitých

partií

vzorců

mikrotraumatizací spojenou se

či

ztuhlá

rigidně,

Bechtěrev

u morbus

sice

páteř

"stabilizují", nikoliv však

a omezují tím mobilitu pohybové soustavy. Tato rigidní "stabilita"

přetěžuje

v ostatních

páteř

sousední

částech

části

změnám

posturálního systému, vede ke

systému, je provázena bolestivými reakcemi z

pohybových

přetížení

a vede ke

vzniku dalších poruch (74).
stabilizačního

Porušená funkce

ligamenta, porušená struktura kosti daného obratle,

porušená dynamika fasetových kloubů,
páteře

a

přítomná

svalová dysbalance

segmentu a následně k

instabilitě

nadměrná přítomnost střižných

příslušných

svalových struktur

sil při stabilizaci krční
může

celé oblasti nebo části krční páteře (7).

Abnormality segmentálního pohybu jsou odvislé od interakcí mezi
třtbodového

elementy

oblasti fasetových
krční páteře,

krční páteře.

systému

kloubů,

tedy na

jsou

proto je

příslušného

následně

i

příslušná

které vznikají

např.

často

předními

a zadními

k poruše dynamiky pohybu v

kladeny vyšší nároky na

ligamenta.

stabilizační činnost

Nadměmým

protažením,

přetížením

irreverzibilní

změně napěťově deformačních

nebo

vazu. Tento pak již nemá schopnost stabilizace daného segmentu, a

kostně

kloubní struktura vystavena jiné,

tlakových, tahových a ohybových sil
změn,

Dojde-li

pochopitelně

zkrácením ligamenta dochází k závažné,
vlastností

vést k dysfunkci

vnitřního

při přetížení krční páteře

i zevního

často

vyšší

prostředí).

dochází k negativním

zátěži (působení

Vlivem strukturálních
adaptačním změnám

v

jednotlivých segmentech páteře, které jsou pak podkladem pro vznik dalšího poškození (7).
Existují nekonstatní rtg znaky, které mohou
Využívá se

funkční,

jako dislokace atlasu

dynamické rtg
vůči

dislokace usuzovat na

vyšetření.

nasvědčovat

Pro horní

na instabilitu v segmentu.

krční páteř

je instabilita definována

axisu více než 3,5 mm na laterálním rtg a v

stupeň

zásadě

lze dle

stupně

krční páteř

postižení anatomických struktur. Pro dolní

se

pokládá za nestabilitu posun o více než 2 mm na laterálním rtg, angulace o více než ll o ve
vertebrálním segmentu či posun kloubních faset o více než polovinu jejich plochy (41).
Instabilitu lze dělit na rotační (úhlovou) a translační, což znamená pohyb obratlů proti
navzájem.

Měření

posoudit podle
dorzálně

se provádí podle

funkčních snímků

v

nejrůznějších indexů.
bočné

sobě

Posouzení translační instability lze

projekci. Posun o více než 4 mm

ventrálně

nebo

lze již považovat za jednoznačnou známku instability. Vždy ale musí být posouzeny

získané aritmetické hodnoty k
samozřejmě

šířce páteřního

kanálu a deformaci intervertebrálních foramin a

vždy v komplexu s klinickými příznaky ve stejném segmentu (48).
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2.2 Whiplash poranění
2.2.1 Definice termínu "wbiplash"
Termín whiplash

poranění

definován jako efekt náhlé
způsobený vnějšími

poprvé použil v roce 1928 americký ortoped H.E. Crow. Byl

akceleračně-decelerační

síly na

krční páteř

část

a horní

trupu

silami, které uplatňují efekt "švihnutí bičem" (82).

V roce 1995 byla vydána skupinou

odbornťků různých

specializací

vědecká

studie

zabývající se problematikou whiplash. Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders
(QTF on WAD) přijala následující redefmici termínu "whiplash".
Whiplash je

akceleračně-deceleračni

mechanismus přenosu síly na krční páteř, ktetý může

být výsledkem nárazu do zadní části vozidla či z boku při srážkách motorových vozidel.
se rovněž vyskytnout při skocích do vody nebo
má za následek

poranění

kostí nebo

při jiných

měkkých

podobných úrazech.

Může

Přenos

energie

může

vést k

tkání (whiplash injury), které

širokému spektru klinické symptomatologie (whiplash-associated disorders- WAD) (63).
Při

užití termínu "whiplash" se jeví jako vhodné rozlišovat

součásti jednoho děje
)>

tři

navzájem související

(15,63,82):

Whiplash událost znamená biomechanický proces, ktetý postihne osoby v motorovém
vozidle po nárazu dalšího vozidla.

)>

Whiplash poranění je zranění samotné vyplývající z whiplash události.

» Whiplash syndrom je soubor symptomů vycházející z whiplash poranění.
Přes

pokus o redefmici whiplash je tato definice z mnoha pohledů stále kontroverzní a ne

zcela jasná.
vznikajícím

Nejčastěji
při

hovoří

se

o whiplash v souvislosti s mechanismem
Poranění

typu whiplash je

způsobenými např.

skoky do vody a

srážkách motorových vozidel nárazem zezadu.

ovšem v definici

zmíněno

také v souvislosti s úrazy

dalšími podobnými. Je ale

nepravděpodobné,

poranění,

že by kinematika nárazu

při

všech

těchto

mechanismech byla stejná (44,82).

2.2.2 Klasifikace whiplash

poranění

A. Klasifikace poranění dle nálezu pomocí zobrazovacích metod
Na základě klinického obrazu a nálezu v zobrazovacích metodách lze pacienty
tří

rozdělit

do

skupin (62):
)>

Typ I- nepřítomnost patologických změn v zobrazovacích metodách při standardním
vyšetření

rovněž

(rentgenologické vyšetření) v souvislosti s předmětným úrazem, někdy

nazývaný "pravý whiplash syndrom". Pomocí některé z nových technik, jako
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je např. dynamická magnetická rezonance, lze prokázat u tohoto typu poranění
poruchu funkce

krční páteře.

> Typ II- průkaz patologických změn v měkkých tkáních krční páteře v určitém
časovém

odstupu od úrazu. Tento volný interval trvá řádově hodiny až několik dnů od

předmětného

úrazu. V tomto

časovém

odstupu se projeví porucha funkce,

případně

postižení disku a ligament.

> Typ ID- zahrnuje těžké trauma s akutní symptomatologií po úraze. Užitím
zobrazovacích metod lze prokázat subluxace a zlomeniny obratlů, případně míšní lézi.
B. Klasifikace poranění dle klinických

symptomů

Dle klinických symptomů lze ohodnotit pacienty s WAD pětistupňovou klasifikací navrženou

QTF on WAD (63):

>
>

Stupeň

0- žádné obtíže v oblasti krku, žádné somatické symptomy

Stupeň

I- pacient si

stěžuje pouze

na bolest krku, ztuhlost nebo citlivost, žádné

somatické symptomy

>

Stupeň II-

bolesti krku a muskuloskeletální příznaky (včetně sníženého rozsahu

pohybu a snížené citlivosti)

>

Stupeň

III- bolesti krku a neurologická symptomatologie (včetně hypo- či areflexie,

svalová slabost, senzorický deficit)

>
C.

Stupeň

Dělení

IV- bolest a další subjektivní příznaky, fraktury, ruptury a dislokace

dle délky trvání symptomů po whiplash poranění (1):

> Akutní stadium- trvá bezprostředně po vzniku poranění do uplynutí doby přibližně
6měsíců.

> Chronické stadium- přetrvávání symptomů déle než 6 měsíců, kdy mohou být obtíže
trvalého charakteru, nebo se mohou

střídat

fáze relativního klidu s fázemi akutního

zhoršení obtíží. Chronické stadium bývá někdy označováno termínem "late whiplash
syndrom"

či

"chronický whiplash syndrom". Pokud potíže přetrvávají více než 2 roky,

bývají již většinou trvalé.

2.2.3 Mechanismus whiplash

poranění

Pro správnost volby diagnostických a terapeutických postupů je nutná znalost mechanismu
vzniku úrazu a anatomických struktur, které mohou být při úrazu poškozeny.
K

poranění

transverzální

či

struktur

krčního

frontální,

regionu

případně

může

dojít pohyby ve

jejich kombinacemi.

následnou flexí.
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třech

Nejčastějšf

rovinách- sagitální,

pohyby jsou extenze s

Dlouho přetrvával názor, že poranění je způsobeno velkými silami, proto i srážka musí být
Postupně

ve velké rychlosti.
přítomny

středem

také po srážkách

však bylo zjištěno, že whiplash asociované symptomy jsou běžně
při

malé rychlosti. Nárazy

při

malých rychlostech jsou nyní

pozornosti vědeckých výzkumů (44,82).

Současné

studie prováděné in vivo (27) i studie používající kadaverické vzorky (42,52,81)

potvrdily, že

odpověď krční páteře

dochází nejprve k

po nárazu je dvoufázová.

zakřivení krční páteře

Během

whiplash události

do tvaru S a následně do tvaru C .

S-zakřivení krční páteře

Bezprostředně

po nárazu zezadu je

přední

vozidlo akcelerováno

vpřed. Následně

probíhá

typický sled reakcí trupu a komplexu hlava-krk.
Zpočátku

se trup přesouvá vzad do sedadla, poté, působením katapultového efektu sedadla,

dochází k okamžité akceleraci trupu
pohyb, akcelerace se

současnou

trupu (42). Vzájemné

působení

současně

nahoru a

dopředu.

Tento sekundární thorakální

extenzí horní hrudní páteře, bývá omačován jako "ramping"
subjektu s

zatížení komplexu hlava-krk. Zatímco dolní

opěradlem

sedadla má za následek abnormální

krční páteř

následuje trup, pohybuje se

vpřed,

v

komplexu hlava-krk dochází k relativní zpětné translaci hlavy vůči torzu.
Akcelerace trupu proti hlavě, která vlivem své

setrvačnosti zůstává ve

výchozím postavení,

dochází k axiální kompresi celé krční páteře se zakřivením do "tvaru S", v oblasti dolní krční
páteře

během

dochází k extenzi, v oblasti horní

krční páteře

této fáze fyziologický rozsah pohybu.

translací, fasety kloužou hladce po

sobě.

Při

k flexi (52). Dolní

krční páteř překročí

normální extenzi rotuje obratel dozadu

Axiální kompresí je však extenze abnormální.

Obratel nepodstoupí translaci, jeho pohyb je

čistě

rotace.

Při

tomto pohybu dochází k nárazu

dolních faset obratle vyššího do horních faset obratle nižšího tzv. impingement faset
(27,52,81). Dle studie Panjabiho et al. (52) bylo

zakřivení krční páteře

ve tvaru S sledováno

od 50 ms do 75 ms (viz. obr.5).

C-zakřivení krční páteře

V následující fázi dochází k extenzi celé
akceleruje

vpřed

s maximální extenzí

(viz.obr.5). Poté je
přechází

setrvačnost

hlavy

krční páteře

krční páteře.
překonána

do flexe (52).
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a pohybu hlavy vzad. Trup pak dále

Tato fáze probíhá přibližně ve 100-125ms

a je

rovněž

akcelerována

vpřed. Krční páteř

NP

2S m1

SOms

15 ma

lOOma

!2Sma

lSOIDI

17Sms

Obr.5: Kinematika krční páteře při whiplash události (52)

2.2.4 Vliv nárazu zezadu na struktury krčního regionu
Z kinematiky
krčního

krční páteře při

regionu.

Předpokladem

whiplash události vychází i
pro

poranění

tkání

poranění

krční páteře

struktur v oblasti

je jejich zatížení nad

fyziologický limit. Riziko zranění tkání krku nastává především během fáze
páteře.

Následkem rozdílného zatížení struktur

během

S-zakřivení krční

whiplash události lze rozlišit poranění

horního a dolního krčního regionu.
Variabilně může
páteře

je v

být poškozeno mnoho struktur, ale dá se

důsledku

říci,

že v oblasti dolní

axiální komprese s abnormální extenzí hlavní poškození

krční

kloubně

ploténkové a v oblasti horní krční páteře poškození vazivově-svalové (82).
Rozsah, intenzita a typ poškození krční páteře po whiplash poranění závisí na (44,82):
)o

rychlosti nárazu a velikosti akceleračních sil

)o

typu úrazu a kinetice při nárazu

)o

poloze hlavy a trupu při nárazu

)o

kombinacemi hyperextenčně-flekčního pohybu s eventuální rotací a lateroflexí

';

přítomnosti

a typu hlavové opěrky, použití bezpečnostních pásů

Poraněni v

oblasti hornf krčnipáteře

2.2.4.1
Krční

obratle

Většina
zřídka

whiplash poranění nastává během nízkorychlostních nárazů do zadní části vozidel,

dochází k morfologickým změnám jako je fraktura obratle.

Zvýšené riziko fraktury

může

být u osob se strukturálními

změnami

na krční páteři, která

vykazuje odlišné biomechanické vlastnosti a tím i kinematiku po nárazu.
Při

fatálních úrazech byly diagnostikovány při pitvách fraktury atlasu

mohou vyskytnout zlomeniny dens axis (62).
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či

axisu.

Rovněž

se

Kraniovertebrální skloubení
především

Integrita atlanto-axiálního skloubení je udržována ligamenty,
transversum. Poškození

těchto

provokovat bolesti (ll). V

ligament

může zapříčinit poranění

některých případech může

lig. alare a lig.

neurálních struktur nebo

dojít k rupturám alárních ligament s

následnou instabilitou kraniocervikálního přechodu a rotační hypermobilitou.
Studie hodnotící aplikaci funkčního CT odhalilo patologicky vysokou pohyblivost v oblasti
přechodu kvůli přerušení

cervikokraniálního

alárních ligament u

pacientů

s bolestí po

whiplash poranění (10,68).
krční páteře může

Poškozením hlubokých struktur horní
proprioceptorů

a to

může

dojít k narušení funkce

vést k poruše vnímání polohy hlavy a krku,

mechanocepce zásadní význam. Vnímání pozice hlavy a krku se

může

při

kterém má

po whiplash

právě

poranění

zhoršit (68).
Poraněni v oblasti dolnl krlnl pátefe

2.2.4.2

Struktury dolní krční páteře jsou v riziku poranění následkem hyperextenze v kombinaci se

smykovým a kompresivním zatížením (42). Z popisovaných ohrožených struktur této oblasti
jsou to

především

intervertebrální klouby (fasetové klouby,

kapsulární ligamenta),

lig.longitudinale anterior a intervertebrální disk.
Intervertebrální klouby
zranění kvůli

Intervertebrální klouby mohou být v riziku
oblasti
Při

krční páteře při

klouzají.

whiplash události je zcela odlišný od průběhu fyziologického pohybu.

extenčním

normálním

Během

pohybu rotuje obratel dozadu translací, fasety po

whiplash události ve fázi

S-zakřivení krční páteře

komprese dochází k vzestupnému posunu okamžité osy
páteře.

kompresi faset. Pohyb faset v

S posunem této osy

vzhůru

otáčení

sobě

hladce

následkem axiální

jednotlivých

segmentů krční

rotuje horní obratel do extenze bez translace, posteriomí

hrana dolní kloubní fasety tohoto obratle naráží do horních faset obratle spodního a dochází k
jejich traumatizaci. Jedná se o tzv. impingment syndrom faset. K největší kompresi fasetových
kloubů

dochází

při

maximální intervertebrální extenzi

především

v segmentu C5-C6

(27,54,82).
Kapsulámí ligamenta jsou v riziku
kapsulárních

vazů

Největší napětí

zranění při

se vyskytuje ke konci fáze

vyšších akceleracích. Maximální

S-zakřivení

a

přechodu

se vyskytlo v anteriorních vláknech (52, 54,68).
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do fáze

napětí

C-zakřivení.

Obr.6: Pohyb v intervertebrálním kloubu během whiplash události (54)
Popis obrázku: A. Neutrální pozice, vlákna kapsulárníbo Iigamcntajsou kolmo k intervertebránímu kloubu a
nejsou v napětí. B.

Střed

první fáze, horní faseta klouže relativně vzad proti dolní fasetě aposteriorní část

intervertebrálního kloubu je komprimována. C. V maximu intervertebrální extenze (konec první fáze) nastává
maximální komprese faset. Krátce poté dochází k maximu skluzu faset. D. Uprostřed druhé fáze nastává nejvyšší
napětí v

anteriomích vláknech kapsulámího vazu neboť fasety jsou oddáleny, horní faseta je stále posteriomě k
její neutrální pozici. E. Na konci druhé fáze jsou sice znovu vlákna kapsulámího vazu kolmo k
intervertebrálnímu kloubu, ale jsou stále v

napětí vlivem

oddálení faset.

Intervertebrální kloub je synoviální spoj, který obsahuje nociceptivní nervová
Lze předpokládat, že
či napětí

membrány

nadměrná

komprese intervertebrálních kloubů s poškozením synoviální

kapsulámích ligament

může

mít za následek
neuronů.

zvýší citlivost periferních a centrálních nociceptivních
může způsobit

systému

zánětlivou

páteře

přenosu

a

proprioceptivních informací

potencionálně

k

nestabilitě

může

reakci, která

Tento proces senzibilizace

snižování nociceptivního prahu, mající za následek bolest

pohybu. Porušení

zakončení.

během

vést k dysfunkci

normálního

stabilizačního

nebo nekoordinované, bolestivé svalové

kontrakci (27,54,68).
Liiamentum longitudinale anterius
Kromě

výše

zmiňovaných

kapsulárních

vazů může

být postiženo lig. longitudinale

anterius. Podle anatomických studií lig. longitudinale anterius splývá s anteriomími prstenci
intervertebrálního disku, což
přidruženo

může naznačovat,

že

při

poškození tohoto ligamenta

může

být

i poranění disku. K poranění lig.longitudinale anterius dochází v průběhu S-fáze v

dolní části krční páteře. Příčinou je abnormální extenze v této oblasti (27,68).
Poranění

ostatních ligament v oblasti krční páteře (lig. longitudinale posterius a lig.flavum)

následkem whiplash události nebylo popsáno. Výskyt jejich poškození byl nalezen u fatálních
poranění

(68).

Obecně

hojení

zásobení. V oblasti
nedochází.

vazů

trvá dlouhou dobu

krční páteře

Nedostatečná

je dosud

(přibližně

nevysvětleným

funkce poškozených

segmentu (62).
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12

týdnů)

díky chudému cévnímu

jevem, že k hojení poraněných vazů

vazů může

být

příčinou

instability daného

Intervertebrální disk
Během

whiplash události

může

být zraněn rovněž intervertebrální disk.

Příčina poranění je

kombinace smykového a kompresivního zatížení. Bývá postižena především přední část disku
(anulus fibrosus) s následnou protruzí až hemiací nucleus pulposus, která
různě

může způsobit

závažnou iritaci míchy či nervových kořenů. Rovněž může dojít k odtržení disku od těla

obratle (27,62).

2.2.4.3

Poranění dalších

struktur v oblasti krčnt'ho regionu

Arteria vertebralis
Arteria vertebralis odstupuje z arteria subclavia za m. scalenus anterior a vstupuje do
foramen processus transversi C6 a pak vzhůru skrze tato foramina až k Cl, poté

přes

oblouk

atlasu za massa lateralis v sulcus a.vertebralis a proniká skrze membrana atlantoociptalis
posterior a foramen magnum do intrakraniálního prostoru (65).
Následkem whiplash události
smyslu okluze

či

fokálního zúžení.

poranění. Největší

ke spasmu cévní
důvodu

může

být patrný abnormální nález na arteria vertebralis ve

Během

whiplash události

může

dojít k jejímu natažení a

dynamické prodloužení se vyskytuje v S-fázi. Vlivem traumatu může dojít

stěny. Příčinou rovněž

mohou být okolní

tkáně působící

na cévy tlakem z

edému, hemorhagie či svalového spasmu. Riziko těchto potíží se zvyšuje u pacientů s

degenerativními

změnami

zůstávají

někdy

skryté,

na páteři a aterosklerózou. Cévní odchylky v menší

se mohou projevit za určitých okolností

(např.

míře

obvykle

záklon hlavy s rotací),

které mohou vyústit v neurologické komplikace z ischmizace zadní jámy lebeční (16).
Svalová aktivita během whiplash události
Dosud není plně prozkoumána role
tom, že

při

svalů při

whiplash události. Většina autorů se shoduje v

whiplash události je volní svalová aktivita vyvinuta

vliv na kinematiku

krční páteře

příliš pozdě

a mohla minimalizovat zranění struktur krku.

na to, aby

měla

Předpokládá

se

spíše pasivní role svalu v podobě reflexní svalové aktivity (27,42, 52,68).
Svalové komponenty v oblasti
vyšších akcelerací

během

krčního

regionu se mohou tedy

pasivně

whiplash a mohou být proto v riziku

podílet na snížení

zranění. Spouštěcím

momentem svalové aktivity je strech reflex při podráždění proprioceptorů (68). Krční svaly se
jako

odpověď

na náraz rychle

reflexně

excentrické kontrakce. Ve svalech

zkrátí, riziko jejich

následně

může

poranění

docházet k

hrozí následkem

mikrotraumatům

mikrohemorhagiím, což může způsobit ztuhlost, únavu a snížení svalové síly (6).
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a

Neurální struktury
Názory na příčinu poškození míchy následkem whiplasb
(41) ve své práci popisují

několik

hypotéz. Mícha

může

poranění

se liší. Lobnert a Látal

být poškozená distrakcí v

momentě

extrémní hyperextenze. Jiná teorie vychází z poznatků, že v průběhu hyperextenze dochází k
zadnímu posunu jednoho

krčního

vůči

obratle

druhému,

při pokračující hyperextenční

nastává přední posun oblouku dolního obratle vůči hornímu. K
následkem jejího
jestliže byl

stlačení

páteřní

uvolněný

mezi

žlutý vaz vzadu a

poranění

tělo

obratle

síle

míchy tedy dochází
vpředu, především

kanál postižen degenerativním stenotizujícím procesem v

předchorobí

(41).
Mnoho

autorů

se shoduje v tom, že pro výsledný neurologický nález po whiplash poranění

je významný index tvaru spinálního kanálu, tedy
průměrem

kanálu (41). Pacienti s

vrozeně

změnami,

s dorzálními osteofyty,

případně

páteře,

poměr

mezi sagitálním a transverzálním

zúženým kanálem
se

zbytnělými

páteřním,

se spondylotickými

žlutými vazy pro menší elasticitu

jsou disponováni k rozsáhlejšímu patologickému postižení neurálních struktur páteře

(62).

2.2.5 Symptomy po whiplash
Bezprostředně

poranění

po nárazu je klinický obraz zastřen tzv. míšním šokem, případně
později

současným

otřesem

mozku. Teprve

příznaky

po poranění patří především bolesti šíje, bolesti hlavy, ztuhlost krku, dále se mohou

se projeví bolesti a další symptomy. Mezi hlavní klinické

vyskytnout bolesti ramen, bolesti mezi lopatkami, projekce bolestí do horních
parestezie a slabost na horních

končetinách,

končetin,

bolesti temporomandibulárního kloubu, vizuální

a sluchové potíže, závratě, nevolnost, dysfagie, anxieta, poruchy spánku a další (1,63,68).
Symptomy po whiplash
traumatu.

Během

poranění

se mohou manifestovat s

určitou

latencí po

prodělaném

během

24 hodin u

prvních 6 hodin dochází k manifestaci u 65% osob,

dalších 28% a až během 72 hodin u zbývajících 7% (2).
Vliv nociceptivního dráždění následkem whiplash poranění na změny v pohybovém systému
Klinické projevy mají základ v postraumatických
segmentech. Zdrojem bolesti je poškození
kloubů

s kloubními pouzdry a svalových

následek abnormální rozsah
hypermobilita poškozených

pohybů

segmentů

změnách

především vazů,

úponů

v cervikálních pohybových

intervertebrálních fasetových

(65). Natažené a natržené vazy mají za

v intervertebrálních kloubech. Posttraumatická

a přepínání kloubních pouzder může vyvolávat bolesti

dané oblasti (65,61).

28

V poškozených vazech a intervertebrálních kloubech rovněž dochází k zánětlivým
procesům, při
při

kterých se mění senzitivita nociceptorů, výsledkem toho je signalizace bolesti i

pohybu ve fyziologickém rozsahu (61,65).
Intervertebrální klouby mají

tělíska

typu

Vater-Paciniho

plurisegmentální,

čímž

je

četná

volná nervová

zakončení

(mechanoceptory).

Inervace

zajištěna

(nociceptory) i

kloubů

fasetových

víceetážová koordinace pohybových

opouzdřená

vzorů. Vysvětluje

je
to

okolnost, že bolest je pociťována v oblasti překrývající se z několika segmentů.
Mechanoceptory iniciují plurisegmentální reflexní svalovou aktivaci a tak fixuj í postižený
pohybový segment a jeho okolí antalgickými svalovými spasmy (65).
V

časných

fázích musí zádové svalstvo kompenzovat nestabilitu segmentu. Hypertonus se

nejprve objevuje v krátkých svalech

páteře, zabezpečujících

stabilizaci

intersegmentální hybnost. Klinicky se tento stav projeví spasmem
které jsou posturálními svaly a koordinují pohyby v
brzy

vyčerpá

své rezervy a dojde k

bolestmi v zádech.

Funkční

projevům

krční páteři

páteřních segmentů

větších

a

svalových skupin,

(14,65,67). Svalové

přepětí

svalové insuficience s následnými tupými
tříkloubovým

nerovnováhou mezi

komplexem a

svaly, které jsou řízeny především receptory v kloubních pouzdrech, úzce

příslušnými

funkčně

svázanými

se svalovými proprioceptory, vzniká svalová bolest. Svalové bolesti se zvyšují pohybem,
palpací lze zjistit

ohraničenou

bolesti do oblastí

přenesené

bolestivost tzv.

spoušťvé

vyzařováním

body (trigger points) s

bolesti (referred pain). Tak iritace fasetových

kloubů může

navodit reflexní bolest v oblasti krku, hlavy a horních končetin (65).
Pacienti po whiplash poranění často prokazují omezenou pohyblivost v segmentech C5/6,
C617. Větší pohyblivost je naopak v horním krčním úseku páteře. Omezení pohybu způsobené
svalovými spasmy má
Zvýšená hybnost

příčinu

páteře

má

ve zhojení nebo adaptaci

příčinu

v

poraněných

měkkých

vazech, podíl

tkání na jejich
může

mít

poranění.

nepochybně

i

horizontální ruptura disku (62).
Přirozenou
příznaky.

reakcí lidského organismu je snaha snížit nocicepci a tak zmírnit subjektivní

Již na subkortikální úrovni dochází pod vlivem rušivých

pohybových

vzorů,

k modifikaci

pohyby probíhají na úrovni akceptovatelné nocicepce. Tyto reflexní

mechanismy slouží k
aparátu. Výše

faktorů

ochraně před

zmíněné

nociceptivním

reakce jsou typické a

drážděním

zřetelně

a

přetěžováním

viditelné zejména

pohybového
při

akutních

bolestivých stavech. Méně patrná, ale o to více závažná může být tato posturální změna v
chronickém stadiu bolestivých

syndromů.

Postupně

dochází ke vzniku nesprávných

motorických stereotypů, které často přetrvávají i po vymizení primární příčiny. Tímto
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způsobem

vzniklé patologické pohybové stereotypy pak mohou být příčinou nové nocicepce,

která vychází z mechanického přetížení (64).
Centrálně-nervové příznaky

Lewit (40) uvádí, že horní krční páteř má topický i
zadní

jámě

segmentů

funkční

lební. Poruchy cervikální oblasti mohou

a vyvolat

centrálně-nervové příznaky neboť

vztah k

změnit

důležitým

strukturám v

aferentní informaci z

těchto

vestibulární a okulomotorická jádra v

mozkovém kmeni mají široký cervikální aferentní vstup. Tento abnormální aferentní vstup
může vysvětlit

výskyt poruch rovnováhy, poruch sluchu

včetně

okulomotorických dysfunkcí

(77).
Tato

skutečnost

je potvrzena i jinými autory (53). Poruchy proprioceptivního inputu z

horní krční páteře mohou vést ke vzniku klinických známek tzv. cervikální artrogenní závrati.
Při

této poruše se

většinou

nevyskytuje pravá

rotační závrať,

je

pociťována

spíše lehká

nejistota při stoji a chůzi. Závrať je ovlivnitelná pohyby hlavy. Je-li vyprovokována pohybem,
nastupuje bez latence. Ovlivnitelnost závratě terapií zaměřenou na krční páteř je poukazem na
příčinu závratě

Krční páteř

pramenící z krční páteře.
má vliv na struktury zadní jámy lební nejen cestou

svalech, ale i

nepřímou

cestou

přes

receptorů

v kloubech a

vertebrální arterii, která zásobuje jak labyrint, tak

struktury mozkového kmene, integrující aferenci proprioceptivní, labyrintovou a vizuální.
Vzhledem k úzkému vztahu ke

smyčce

vertebrální arterie mají hlavové klouby na tuto tepnu

velký vliv (40).
Následkem abnormálních translačních pohybů ve střední krční páteři a nebo zvýšené rotace
horní krční páteře může být ovlivněn průtok vertebrobasilámího systému. Hlavním příznakem
bývá závrať kombinovaná s dalšími příznaky: poruchy polykání, dvojité vidění, poruchy řeči,
náhlá ztráta svalového tonu (53).
Studie zkoumající pacienty s chronickou bolestí krční páteře a s chronickým whiplash
syndromem poukazují rovněž na vysokou frekvenci okulomotorické dysfunkce, která může
být

zapříčiněna

postižením mozkového kmene nebo abnormálním senzorickým aferentním

vstupem z oblasti krčního regionu (77).
Psychika
V neposlední řadě se u pacientů objevují psychosomatické poruchy, které zahrnují změny
nálad, nervozitu,

podrážděnost,

úzkost, deprese, sníženou schopnost

až vyčerpání, poruchy spánku a další (1).
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soustředění,

pocit únavy

2.2.6 Diagnostika pomocí zobrazovacích metod
názorů

Existuje velké množství
závěrečné

vyšetření

na standardní objektivní

a

na jejich

vyhodnocení (82).

Diagnóza je stanovena na základě

předpokládaného

mechanismu úrazu, potíží nemocného
přesně

a objektivního nálezu. Role zobrazovacích metod není dosud zcela
stejně

Indikace,

hlavně

vymezena.

jako výtěžnost jednotlivých modalit zobrazovacích metod, nemá dosud jasně

stanovená kritéria u poranění typu whiplash (62).
Nativní rtg

vyšetření

má nízkou citlivost pro identifikaci traumatických

poranění krční

páteře

a obvykle nemůže lézi ani vyloučit, ani určit její rozsah. Vyšetření se provádí v projekci

bočné

a

předozadní

ústy. Výhodou je možnost provést rychlé a ekonomicky
pouze měkkých tkání v oblasti krční páteře lze z rtg
či funkční

přechod

spolu s projekcí na cervikokraniální

(Sandberg) s

otevřenými

nenáročné vyšetření. Při

vyšetření

postižení

zjistit vyrovnání krční lordózy

blok a u starších pacientů degenerativní změny (62).

Méně běžné

tomografické studie rtg nebo CT zvyšují možnost diagnózy dislokace,

subluxace, zlomenin, ale

často

chybně určí

syndromu. Magnetická rezonance

může

nebo naopak nezobrazí

prokázat

whiplash syndromu, hodnotit struktury ligament,

poranění měkkých
svalů, disků,

příčinu

whiplash

tkání ve vztahu k
provádět

míšních struktur,

dynamické studie (62).
určitý

Seidl et al. (62) navrhují
whiplash

poranění.

U

pacientů doporučují začít

doplněným předozadním

v nativním rtg
výrazná, se

tkání se provádí
přetrvávající
vyšetření

vyšetření

otevřenými

vyšetřením

ústy.

Při

v

bočné

je-li rtg nález negativní a klinická symptomatologie

při podezření

na míšní

magnetickou rezonancí. S

poranění

nebo postižení měkkých

určitým časovým

klinické symptomatologii a negativním nativním rtg a CT

nebo dynamické MR

Nativní rtg

vyšetření

projekci

patologickém nálezu

odstupem,

vyšetření,

není limitováno výraznou bolestivostí, je vhodné doplnit dynamické rtg

krční páteře
páteře.

CT vyšetření,

pomocí zobrazovacích metod u

s nativním rtg

snímkem dle Sandberga s

vyšetření, popřípadě,

doplňuje

vyšetření

algoritmus

vyšetření,

jestliže

vyšetření

které mohou prokázat poruchu funkce

je ekonomicky

méně náročné

a

při

krční

podstatně dostupnější

než

magnetická rezonance, která však přináší podstatně více informací.
2.2. 7 Terapie pacientů s WAD I. a II. stupně

Znalost celé problematiky, adekvátní
léčba jsou hlavní

vyšetření, zjištění příčiny

prevencí chronicity obtíží.
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obtíží a správná iniciální

Pokud je objektivní neurologický nález a výsledky pomocných vyšetření negativní, pacient
má subjektivní potíže a objektivní muskuloskeletální

(funkční)

nález, má prvotní a velký

význam komplexní rehabilitační péče.
Při

plánování strategie

léčby

dvě

jsou podstatné

možnosti

přístupu

k terapii

pacientů

s

whiplash syndromem: aktivní a pasivní přístup.
A. Pasivní přístup
Pasivní
případnou

přístup

vychází z požadavku

bezpečného

průběhu

a klidného

hojení, protože

nevhodnou aktivitou pacienta nebo příliš časným zásahem terapeuta by mohlo dojít

k dalšímu poškození zraněných tkání (82).
Léčba spočívá

v podávání

přísně individuálně

indikovaných farmak (analgetika, sedativa,

antihistaminika, nesteroidnf antirevmatika, antidepresiva, kodein, myorelaxancia, lokální
injekce a obstřiky anestetiky, ..). Další

součástí

tohoto přístupu je imobilizace měkkým krčním

límcem v obloukovité flexi obvykle na dobu několika týdnů (zpravidla 4-6 týdnů). Léčba
bývá

doplněna

fyzikální terapií- aplikace tepla

či

chladu, aplikace ultrazvuku (kontinuální

forma), elektroterpie, lehká manuální masáž (2,82). Tyto postupy

přímo

nepodporují proces

hojení tkání a jeví se spíše jako terapie podpůrná.
B. Aktivní přístup
Tato strategie vychází z

poznatků

fyziologie hojení tkání. Správné pochopení tohoto

procesu by mělo usnadnit a podpořit hojení tkání po whiplash poranění, aby výsledná funkce
byla co nejkvalitnější.
Hojení tkání probíhá ve třech fázích (44,82):
~

fáze zánětlivá (fagocytóza, neovaskularizace)

~

fáze proliferativní (syntéza kolagenu a glycosaminoglykanů)

~

fáze remodelační (konečná fáze formování architektury tkáně)

!mobilizace
fáze

zánětlivé.

upřednostňuje

Aktivní
mění

měkkým krčním

V dalším

průběhu, především

ve fázi fibroblastické a

počátku

remodelační,

se

aktivní přístup k léčbě.

přístup

vychází z

poznatků,

že imobilizace

způsobí

ztrátu

glycosaminoglykanů,

se tedy poměr proteoglykanů a kolagenu, zvyšuje se tvorba vazebných mlistků a zvyšuje

se tuhost vaziva. Ve fázi
při

límcem v obloukovité flexi se prosazuje pouze na

remodelační

má aplikace kontrolovaného tlaku vliv na kvalitu jizvy,

imobilizaci dochází ke vzniku nekvalitní jizvy. Omezení doby imobilizace a

aktivace zlepší viskoelastické parametry výsledné tkáně (44, 82).

32

včasná

Přesná

délka imobilizace

krčním

vyjasněna. Někteří autoři doporučují

límcem nenf zcela

jako vhodnou délku imobilizace 4 dny, jiní nedoporučují imobilizaci vůbec a další uvádějí
dobu kolem týdne (82). Vzhledem ke kompliko:vanosti problematiky by
límcem přísně individuální. Zemanová et al. (82) se
krčním

límcem přibližně týden,

případně

přiklání

měla

být fixace

k názoru imobilizovat měkkým

dobu krátce prodloužit nebo

doporučit

použití límce

na určité aktivity.
Tento

přístup rovněž

využívá možnosti farmakoterapie,

obdobně

jak bylo uvedeno u

pasivního přístupu.
Po krátké imobilizaci
terapii pomocí aktivních
symptomatickou

měkkým krčním
pohybů

odpovědí

a

límcem následuje aktivní

malé amplitudy

řízených

prováděných pravidelně

v

přístup.

Ten zahrnuje

a kontrolovaných pacientovou

určitých časových

intervalech

během

dne (např. McKenzi koncept) (59,60,82).
Rovněž
páteře

lze využít pasivní mobilizace krční páteře v nebolestivém

směru, ruční

trakce krční

v obloukovité flexi, mobilizace dalších struktur souvisejících s problematikou v rámci

zřetězení,

myofasciální techniky.

Komplexní
stereotypů

přístup spočívá

v

úpravě

a aktivaci hlubokého

svalových dysbalancí dle Jandy,

stabilizačního

systému

úpravě

páteře. Léčba může

pohybových

být

doplněna

psychoterapií, akupunkturou, .. (82).
Následujfcí studie potvrzují benefit aktivního přístupu k pacientům po whiplash poranění.
Studie publikovaná Gennisem et al. (17) srovnává pacienty, u kterých byl po
naložen na dobu 14 dnů

měkký krční

límec s těmi, jimž byl

doporučen

autonehodě

režim bez imobilizace

krku. Výsledkem bylo konstatování, že měkký límec významně neovlivnil ani intenzitu, ani
délku trvání bolestivého stavu.
V jiné studii byli nemocní s
ošetřující lékař doporučil

límec na dobu dvou
intenzivnější

poraněním

whiplash

rozděleni

do dvou skupin. První

skupině

každodenní aktivní režim, zatímco druhé byl aplikován měkký krční

týdnů.

Skupina užívající límec vykazovala delší trvání obtíží,

bolesti, vyšší pocit zatuhnutí

krční

oblasti a delší trvání poruch

paměti

a

koncentrace. Pacienti, jimž lékař indikoval aktivní režim, popisovali menší intenzitu bolestí a
ztuhlosti, navíc byli výkonnější v každodenních aktivitách (5).
Aktivní přístup se zdá být efektivnější v
Tímto

přístupem

přímém ovlivnění

kvality tkáně a výsledné funkce.

lze docílit redukci bolesti a obnovení funkce, pomocí kontrolovaného tlaku

umožnit lepší organizaci kolagenu, pohybem

podpořit

kolagenních struktur a usnadnit odstranění exsudátu (82).
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transport tekutin, zlepšit výživu

Výsledky
přistup

současných výzkumů

léčbě pacientů

k

zatím

upřednostňují,

nikoliv jednoznačně, aktivní a

časný

po poraněni typu whiplash, oproti použiti výlučně pasivního přístupu,

jako je dlouhodobá imobilizace krčním límcem, klid a pasivní léčba (82).
2.2. 7.1 Problematika krčních ortéz
Krční

patří

ortézy

do široké škály

prostředků

užívaných v terapii cervikálních

vertebrogenních onemocnění nejrůznější etiologie. White a Panjabi (78) ve své práci vytvořili
klasifikaci ortéz. Kritériem pro tuto klasifikaci je
pohybů. Krční

ortézy pak

límce), ortézy se

dělí

stupeň

kontroly segmentálních a sdružených

na ortézy s minimálním

středním stabilizačním

stabilizačním

efektem

krční

efektem (semirigidni

(měkké krční

ortézy) a ortézy s

maximálním stabilizačním efektem (rigidní ortézy).
Přiložením měkkého krčního
Krční

límce lze dosáhnout minimálního

límec dovoluje 75- 80% normálního rozsahu pohybu
minimálně

límec tedy

omezuje volní

krční

stabilizačního účinku.

krční páteře

pohyblivost, ale

Měkký krční

(18).

umožňuje

vyvarovat se

extrémních a náhlých pohybů hlavy. Svému nositeli poskytuje proprioceptivní (kinestetickou)
zpětnou

vazbu

určující

zůstává,

polohu krku. Otázkou však

jak dlouho,

při

dlouhodobém

užívání krční ortézy, bude tato zpětná vazba poskytována (18,43).
může

Užití vhodné ortézy
působí tepelně izolačně

udržují

otevřené

fasetových
ale

může

toho

a tím i

myorelaxačně.

foramina intervertebralia ke

kloubů.

Mechanismus úlevy však

vést k atrofii

může

snížit bolest v oblasti

Ortézy

zmírnění

zůstává

krčních svalů, především

regionu.

Měkký krční

útlaku

nervů

a

zabraňují

a

kompresi

kontroverzní. Límec sice působí úlevu,

uspořádání

svalů.

Následkem

cervikálního úseku

lordózy až její kyfotizaci (18,43). S dlouhodobým užíváním

rovněž pojí psychická

límec

umožňují napřímeni krční páteře

hlubokých posturálních

dojít ke strukturální poruše sagitálního

oploštěním krční

krčního

krční

páteře

s

ortézy se

závislost (18).

2.2.8 Prognóza
Většina pacientů,

standardním
obtíže

u kterých nejsou prokázany

vyšetření

během

prvních

následkem whiplash
týdnů většinou

poranění

změny

má

v zobrazovacích metodách

většinou

odezní. V jednotlivých

při

dobrou prognózu, iniciální
případech

však

může

být

prognóza i méně příznivá. Z hlediska klinického je zajímavé, že právě u těchto nemocných se
mohou vyskytovat obtíže déle než rok. Podle literárních

údajů představuje

postižených asi 25% a z toho téměř polovina má tyto obtíže po celý život (62).
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podíl takto

Jiné prospektivní studie udávají, že asi u 35% pacientů přetrvávají obtíže ještě za 3 měsíce,
u 25% za 6 měsíců, u 20% za 1 rok a u 15% za 2 roky. Pokud přetrvávají více než 2 roky, jsou
potíže již většinou trvalé (2).
Mezi hlavní reziduální obtíže
závratě,

nervozita a

patří

(v pořadí jak jsou uvedeny): bolesti šíje, bolesti hlavy,

podrážděnost,

bolesti

vyzařující

koncentrace, poruchy spánku, deprese, celková únava,

do horních

někdy

končetin,

poruchy

tinnitus, i poruchy sluchu nebo

zraku (1).
Nepříznivá

prognóza

představuje

značné

ekonomické nároky spojené s

léčbou,

opakovanou pracovní neschopností a někdy i invaliditou pacienta.
Jako hlavní rizikové faktory pro chronicitu potíží jsou uváděny (2):
)l>

mechanismus úrazu ( nečekaný náraz s hlavou v inklinaci nebo rotaci, netypická
pozice ve vozidle během nárazu)

)l>

charakter zraněného (vyšší věk, ženské pohlaví, postava astenického typu, bolest hlavy
a krku před úrazem, účelová tendence, snaha po odškodnění)

)l>

příznaky

(intenzivní iniciální bolest, vícečetné počáteční obtíže, omezený rozsah

pohybu krční páteře)
)l>

rtg nález (dříve existující degenerativní osteoartrotické změny, abnormální zakřivení
krční páteře,

Ačkoli

významná

zúžení krčního páteřního kanálu)

psychologické faktory a premorbidní neurotické poruchy jsou
příčina

perzistujících obtíží, prospektivní studie neprokázaly u

chronickými potížemi po 6
účelových faktorů

často uváděny

měsících převahu neurotiků. Obdobně

jako

pacientů

s

vliv psychogenních a

nelze generalizovat z hlediska vlivu na frekvenci a intenzitu reziduálních

obtíží a každý případ je nutné posuzovat zcela individuálně(1).
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2.3 Posturálni stabilizace
2.3.1 Stabilita-stabilizace
Otáhal (84) popisuje termín stabilita z mechanického pohledu jako schopnost soustavy,
systému

při působení podnětu,

odeznění podnětu
variantě

se vrátit do

se ustálit v rovnovážném stavu (v mezích stability) a po
původního,

výchozího stavu. Stabilita má v mechanické

svoji formu statickou a dynamickou.

Jako ph1dad stabilní soustavy je možné uvést kyvadlo hodin

či kuličku

v misce. Za labilní

soustavu lze označit např. inverzní kyvadlo (viz. obr. 7).
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labilní
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Obr. 7: Schématické znázornění stability a lability (84)

Termínu stabilita se používá technicky

při

popisu chování pevných

těles

na podložce

vzhledem k působení zevní síly. Hranol nebo krychle jsou stabilnější vůči vlivu zevní síly než
koule.
je

Tělo

však nemá přesně defmované tvarové vlastnosti pevného tělesa, protože jeho tvar

proměnlivý.

Proto se u živého lidského

stabilizaci polohy

těla

těla

nedá mluvit o tvarové

stabilitě,

ale o aktivní

na pevné podložce, event. o stabilizaci postury, tj. o udržení dané

konfigurace pohyblivých částí (73).

2.3.2 Postura, atituda, posturální systém
Postura
Postura je definována jako aktivní držení
ze kterých má v

běžném životě největší

segmentů těla

proti

působení

zevních sil,

význam síla dhová (70).

Postura není nikdy stabilní, organismus se neustále snaží této stability dosáhnout, tedy
stabilizovat. Postura je

zajištěna vnitřními

silami, hlavní úlohu hraje svalová aktivita
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řízená

centrálním nervovým systémem. K provedení optimálního pohybu je nutné zaujmout a udržet
optimální posturu, která zahrnuje napřímení a zpevnění osového orgánu, tedy trupu s krkem a
hlavou. Posturou je označována zaujatá poloha nejen na začátku a na konci jakéhokoliv
cíleného pohybu, ale je i jeho součástí a základní podmínkou. "Postura provází pohyb jako
stín." Zaujetí a udržení této aktivní polohy je rozhodující součástí všech motorických
programů, je

také automatické a neustálé pro každého člověka (70,71,75).

Atituda
Pojem atituda

označuje

udržování orientované výchozí polohy

před uskutečněním

záměrného

pohybu, zvoleného z pohybových programů již uložených. Jde o výchozí polohu

zaměřenou

na určitou činnost, o zaujetí postoje k této činnosti (71).

Atituda je orientovaná postura nastavená tak, aby bylo možné provést plánovaný pohyb.
Tato aktivní poloha vzniká
ale v

určitých

skupinách

těsně před začátkem

svalů

pohybu, kdy vlastní pohyb ještě neprobíhá,

se již začíná objevovat zvýšená aktivita na základě extrapolace

dat v mozku získaných empirií (70).
Při tvorbě

pohybového záměru se poloha začíná orientovat ve

směru

zamýšleného pohybu,

postura se stává atitudou (71).
POSTURA (držení)+ anticipace pohybu = ATITUDA (postoj)
Posturální sytém
Dle Véleho (72) posturální sytém zahrnuje při vertikálně drženém trupu jak systém axiální,
tak oblast dolních

končetin,

které se podílejí na lokomoci. Posturální systém

tvoří

celý

komplex systémů, které se podílejí na zajištění posturální funkce.
Petrovický (55) udává, že posturální systém lze

rozdělit

na

pět podsystémů

podle jejich

funkce:

>

lnformačně-aferentní systém

-proprioceptory, exteroceptory, interoceptory, vestibulární

aparát

> Transportní systém -systém kódovací- překódování mechanických podnětů na podněty
bioelektrické, systém přenášející informace

>

Regulačně-řídící podsystémy-

medulla spinalis, truncus encephalicus, cerebellum, cortex

cerebri

>

Výkonně-eferentní systém- svalově-vazivový

aparát,

kostně

> Zásobovací podsystémy- cévní soustava, metabolismus
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kloubní aparát

Posturální systém je stále aktivní jako celek a mezi jednotlivými jeho složkami existují
určitá

funkční

konstantní

programově různě

spojení. Vstupní signál vyvolá odezvu vždy v celé

soustavě,

ale

diferenciovanou (71 ).

2.3.3 Vymezeni pojmu posturální stabilizace
Tělo je

složeno z celé řady segmentů, které mají určité prostorové uspořádání (konfiguraci)

jejich vzájemné polohy. Vyváženost postavení tělesných segmentů tvoří základní předpoklady
správné funkce posturálního systému, bez vyšších energetických
přetížení

nároků

a bez lokálního

(71).
vnitřní

Véle (73) rozlišuje stabilizaci intersegmentální,
předpokládat,

že stabilizace osového orgánu, stabilizace

a celkovou,

vnitřní,

vnější.

Lze

je základnou stabilizace

celkové, stabilizace vnější.
Segmentální axiální stabilizace
trupu a nosných

kloubů zvlášť

vyjadřuje

nastavení konfigurace

ve vertikále proti gravitaci. V oblasti trupu se

pohyb. Intersegmentální svaly stabilizují postavení
oblasti

páteře

a nosných

segmentů těla

kloubů

je nutným

segmentů

předpokladem

v oblasti

začíná

každý

trupu. Segmentální stabilizace v

každého koordinovaného pohybu

(58).
Kolář

popisuje posturální stabilizaci jako aktivní držení

zevních sil

řízené

centrálním nervovým systémem.

segmentů těla

Přičemž

jde o aktivitu

segmenty těla proti působení zevních sil, ze kterých dominuje tíhová síla.
segmentu

těla

kontrakční

je generována

svalová síla. Tato je

převedena

Při

působení

proti

zpevňující

každém pohybu

na momenty sil v

pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly v celém
pohybovém systému. Biologickým
(kloubů),

aby byl získán co

segmenty odolávaly

účelem

nejstabilnější

účinkům

této reakce je
opěrný

zpevnění

jednotlivých

segmentů

bod ("punctum ftxum") a aby kloubní

zevních sil. Tím vznikají

vnitřní

síly

působící

na pohybové

segmenty (35).
Žádný cílený pohyb není možné provést bez úponové stabilizace svalu, který daný pohyb
vykonává. Aktivita svalů, které stabilizují, generuje aktivitu v dalších svalech, s jejichž úpony
souvisí. Každý pohyb v segmentu je tak

převáděn

do celé postury, jinými slovy, každý

pohybový manévr má převod stabilizace do úponově provázaných oblastí, potažmo do celého
těla

(35).

Tím, že je
vnitřních

stabilizační

funkce integrována

téměř

do všech

pohybů, spočívá

význam

sil nejen v jejich síle, nýbrž i v jejich značném stereotypním chování. Podstatný je i

ten fakt, že zatímco cílený pohyb lze

volně

kontrolovat, tak reaktivní
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stabilizační

funkce

probíhají automaticky a mimovolně, tedy bez našeho uvědomění. Jen omezeně lze tyto funkce
volně ovlivňovat

(35).

2.3.3.1 Stabilizace bipedálniho vzpřlmeného stoje

Lidský organismus ve

vzpřímeném

držení na dvou dolních

biomechanické podstaty velmi nestabilní systém

tvořený

končetinách

množstvím

je ze své

segmentů. Můžeme

k

němu přistupovat

jako k modelu obráceného kyvadla s velmi malou plochou základny a

vysoko uloženým

těžištěm těla

je

plně

závislý na složce

(70). Systém vzpřímeného držení tohoto obráceného kyvadla

řídící.

Z výše uvedeného vyplývá, že labilní stoj je neustále

stabilizován, nikoliv že je stabilní. Pokud

člověk přestane

stabilizovat labilní stoj, dochází k

pádu (84).
Udržování vzpřímeného bipedálního stoje je individuální. Svalová aktivita by měla být co
nejnižší, pokud je zvýšená, stává se pro organismus zatěžující. Člověk je při stoji vystaven
působení

zevních sil a pro stabilizaci stoje zapojuje svaly v

relativně

stereotypních

programech (80).
Při vzpřímeném

stoji vykazují mnohé posturální svaly trupu a dolních

končetin

trvalou

tonickou kontrakci, která se zobrazuje na elektromyografu jako kontinuální aktivita extenzorů
a

flexorů

zejména v oblasti bérce a stehna. Aktivita agonistických svalových skupin je také

spojena s

určitou

mírou

činnosti antagonistů,

aby bylo

zajištěno

stabilizovaného postavení v

kloubech. Uvedená svalová aktivita není trvalá, ale jde o složitý dynamický vzorec, který se
přizpůsobuje

na každou změnu držení těla (25).

Stabilizační

mechanismus

vzpřímeného

bipedálního stoje

spočívá

na opomé

stabilizační

kloubů,

jedná se o tzv. akrální

funkci dolních končetin a stabilizační schopnosti páteře (71).
Stabilizační

funkce dolních končetin

Malé výchylky
strategii

či

směru

Větší

klidném stoji. Pohyby v

jsou vyrovnány plantámími a dorzálními flexory, výchylky ve

opěrnou

při

bazí (22,80).

výchylky těžiště jsou vyrovnány pomocí tzv.

případě

kolem

nejběžnější při

mediolaterálním vyrovnávají svaly everze a inverze. Tato strategie je využívána

balancování těžiště nad

v

jsou vyrovnávány pomocí hlezenních

hlezenní strategii. Tato strategie je

anteroposteriomím
směru

těla

poškození hlezenního kloubu.

kyčelních kloubů. Kyčelní

kyčelní

strategie, té

Kompenzační kyčelní

strategie je využívána

baze (22,80).
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při

může

být využito i

strategie vzniká rotací trupu

posunu

těžiště

k hranici

opěrné

Obě

strategie jak hlezenní, tak kyčelní se mohou kombinovat. Pro kompenzaci výchylek v
směru převažuje

anteroposteriomím
kloubů

kolenních
kyčelní.

a

přispívají

strategie hlezenní, menší mírou

kyčelních kloubů,

souhry

pro výchylky mediolaterální je primární strategie

Zde dochází k zapojení adduktorů a abduktorů (80).

Kyčelní

výchylky

předstupeň

strategie je

těla

změně opěrné

těmito

korigovat

těžiště.

krokové strategie k vyrovnání

strategiemi, je užito strategie krokové,

báze. Jestliže výchylky tělesného

těžiště přesahují

při

Pokud nelze

které dochází ke
svalů kyčelní

rámec aktivity

a hlezení strategie, uplatňuje se strategie řízeného pádu (22,80).
Z kliniky i

běžného

života je známé, že stranová stabilizace stoje je

podstatně

lepší než

stabilizace předozadní. Je to dáno tím, že "anatomicky daná" volnost pohybu dolních končetin

(i trupu) je do stran podstatně více omezená než ve
v

rovině

skutečností,

sagitální souvisí se

směru předozadním.

že v této

Velká volnost pohybu

rovině převážně

lokomoce. Vzhledem k omezené ploše chodidel je také

účinnost svalů

podstatně

Proto i v

menší, než

účinnost svalů kyčelních kloubů.

probíhá

přirozená

hlezenního kloubu

předozadním směru

je

výhradní použití "hlezenního mechanismu" omezené pouze na klidný stoj bez výrazných
změn působení
kloubů.

případě větších

zevních sil. V

Neustále je také

patřičně

zevních sil jsou zapojeny svaly
činností

upravována postura

kyčelních

celého posturálního systému

(70).
Stabilizační

funkce

páteře

Stabilizování polohy
spojením, které

páteře

umožňuje

je dáno interakcí mezi pevnými segmenty a jejich pružným

jak

určitou

pevnou oporu

páteře,

tak

současně

flexibilitu při pohybu. Stabilizace je realizována dynamickou činností páteřních

i její

určitou

svalů.

Jestliže

je stabilizační systém jakkoli oslaben (a to nejen fyzicky, ale i psychicky), dochází ke zvýšení
páteřních

kurvatur a tzv. chabému držení spojenému s

přetěžování

různými

obtížemi pro chronické

ligamentózního aparátu (71 ).

Z axiálního systému lze považovat horní

krční páteř

za samostatnou

funkční

oblast

dominantního významu. Tato část páteře představuje klíčové místo v regulaci celého osového
orgánu, který se orientuje podle polohy hlavy. Pohyb hlavy navazuje na sdružený pohyb
přenáší

se

postupně

od proximálních

segmentů páteře

očí

a

na segmenty distální kraniokaudálním

směrem. Změna polohy hlavy začíná v

oblasti mezi atlasem a okciputem, tedy v horním úseku

krční páteře.

postupně připojují. Přitom

vznikající
dále

svalů

Distální segmenty se

změny

v

těžišti těla

nejprve akcí

stehenních a pánevních.

probíhá z distálního konce

směrem

Při

vnitřních svalů

nohy a

se

současně

vyrovnávají

později svalů

lýtkových,

korektivních mechanismech postury se zdá, že proces

proximálním. Korekce distálními svaly je pozorovatelná
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na akrech dolních končetin jako "hra šlach". Páteř však reaguje na posturální změny podstatně
dříve

nežli dochází k disekvilibraci. Tato iniciální činnost neni patrná proto, že je prováděna

hlubokými svalovými vrstvami, které regulují intersegmentální postavení

obratlů.

Lze

dokonce říci, že činností těchto svalů se uvádí změna polohy páteře, takže minimální
posturální reakce probíhají na páteři ještě dříve nežli korekční pohyby krátkých svalů nohy.
Změna polohy obratlů

nastává již při pouhé představě pohybu (71).

Z dosud uvedeného vyplývá, že zapojování

svalů

postupuje

při stabilizačním

procesu

vertikálního držení na dolních končetinách distoproximálně směrem k silnějším svalům podle
okamžité

potřeby.

Na osovém svalstvu postupuje tento proces

drobných hlubokých

svalů

k

silnějším

svalům.

povrchovým

směrem kraniokaudálně

od

K udržení postoje se používá co

možno nejmenší energie a větší svaly se proto zapojují až při větším stupni lability (71).

2.3.4 Posturálnf řízeni
Stabilizace postury je zabezpečována senzorickou, řídící a výkonnou složkou. Senzorická
složka zahrnuje především vestibulární aparát, zrak, sluch a propriocepci. Řídící funkci
vykonává centrální nervový systém. Výkonnou složku

tvoří

pohybový systém definovaný

anatomicky i funkčně. Zásadní úlohu mají kosterní svaly, které leží na "křižovatce" mezi
řídící

a výkonnou složkou, díky propriocepci mají význam i v senzorické oblasti (3).

Většina autorů

se shoduje, že pro

zajištění

posturální stabilizace mají zásadní význam

tři

senzorické složky: zraková, vestibulární a proprioceptivní. Názory na jejich podíl se ale různí.
Při dostatečné

funkci

třech

hlavních

subsystémů

(vestibulární aparát, zrak, propriocepce)

dostává centrální nervový systém nadbytek informací, proto vyřazení jednoho subsystému při
normální funkci dalších dvou

nepůsobí

poruchu nebo se nemusí projevit hned. K

dekompenzaci dochází při zvýšené zátěži (3).
Při

výpadku některé z těchto složek je pohyb dále možný zintenzivněním jiné smyslové

složky,

přičemž

vzpřímeného

experimentální práce potvrzují rozhodující podíl propriocepce při stabilizaci

stoje na pevné podložce. Autochtonní muskulatura

páteře

je nejen výkonným

orgánem konfigurace osového orgánu, ale je i významným zdrojem informací o poloze,
pohybu a

napětí.

Maximální koncentrace

proprioceptorů

oblasti a mimo osový orgán na plosce nohy (32).
nejméně

je v cervikokraniální a sakrální

Vyřazení

propriocepce má v této situaci

stejný dopad jako současné vyřazení zraku i vestibulárního aparátu (70).

Periferní informace musí být
způsobuje

organicky v

fázově

i

časově

synchronní. Jakákoli desynchronizace

poruchu centrální integrace. V takovém
normě,

případě

ale chybí jejich funkční časová shoda (3,38).
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jsou všechny subsystémy

Vestibulární systém se uplatňuje především při rotačních pohybech a jiných rychlých
změnách

polohy hlavy. Zrak a v menší míře i sluch mají zásadní úlohu při celkové orientaci v

prostoru, především při anticipaci změn působením zevních sil a při pohybu, zrak také
pomáhá kontrolovat polohu a postavení hlavy (70).
Často bývá přehlížena účast exterocepce, informace z Vater-Paciniho, Ruffiniho a

Maissnerových

tělísek. Důležitá

pro držení

podávající informace o stavu a funkci

těla

a pro pohyb je také nocicepce a interocepce

vnitřních orgánů

(70, 71 ).

Všechny senzorické funkce se zpracovávají v oblasti mozkového kmene v centrální
vestibulární oblasti, která obsahuje vestibulární jádra. Výsledkem tohoto pocesu je organizace
motorických reflexních

odpovědi

a

spuštěni

posturálních reakcí (38). Centrální nervový
vytváří

systém zpracovávající vstupní senzorické informace

pohybové programy pro

motoriku posturálního systému a zajišťuje zpětnovazebnou korekci motorického výstupu (72).
K

řízení

stabilizace

(pattem), které se

určité

programově

zapotřebí

polohy je

mít

vytvořené určité

organizují. Na tento polohový program navazuje již

cílený pohybový program, který slouží k realizaci pohybového
programy: jeden pro udržení polohy . a druhý pro
vytvářejí učením

Při řízení

)i>

základní vzory

změnu

záměru. Vytvářejí

určitý

se tak dva

polohy. Oba tyto programy se

a opakováním (71).

motorického programu se uplatňují a kombinují (71):

feed back (zpětná vazba, reaktivní kontrola) funguje pomalu ale přesně

především při

pomalých pohybech a je energeticky náročná, daná poloha se

udržuje podle předem zvoleného programu,
)i>

feedfoward (dopředná vazba, proaktivní kontrola)

předvídání

umožňuje

krátkodobé

situace a tím včasnou předvolbu programu na základě aference.

Anticipace vhodného držení a pohybu je rychlá ale méně přesná a energeticky
méně náročná.

K

průběžnému

udržování a stabilizaci výchozí polohy slouží jak inforamce z

vestibulárního orgánu, tak z proprioceptivních
pouzdrech a ligamentech. Signalizace
změnách

čidel

ve svalech, šlachách, kloubních

vnitřního prostředí

postavení hlavy a jednotlivých

systému poskytuje informace o

tělesných segmentů.

Pomocí

zpětné

vazby (feed

back) se daná poloha udržuje podle určitého předem zvoleného programu (71 ).
Aference optická a akustická má

časově

jiný

rozměr. Umožňuje

totiž anticipaci vhodného

držení a příslušného stabilizačního mechanismu postupem dopředné vazby (feed forward)
42

podle informací
krátkodobé

přicházejících

předvídání

ze zevního

situace a tím

prostředí

včasnou předvolbu

telereceptorem, který

umožňuje

vhodného posturálního programu

(71).
Proces udržení vzpřímené polohy lze shrnout do následujících fází (70):

1. detekce konkrétní situace (senzorický systém),
2. vyhodnocení situace a volba vhodného programu (CNS),
3. aktivace příslušných svalových skupin (eference),
4. generace kontrakční svalové síly, její převedení na momenty sil v pákovém
segmentovaném systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí.
Zpoždění

mezi jednotlivými fázemi je závislé na strukturálním a

funkčním

staw systému.

Řídící systém volící postup je významně ovlivňován aktuálním fyzickým a psychickým

stavem i předchozí zkušeností (70).
Velmi

důležitou

roli

při

posturální stabilizaci má

stavy. Limbická složka motorické kontroly
podílí na změnách prahu reflexních

ovlivňuje

odpovědí

rovněž

tonus paravertebrálních

soustředění

svalů

a tak se

v této oblasti. Psychika ovlivňuje i proces volby

vhodného programu a strategie, tento vliv se projewje jak
míra

limbickým systém a psychické

vědomě

tak i

podvědomě. Určitá

stabilizaci stoje zlepšuje ale nadměrná psychická tenze je kontraproduktivní.

Obavy a strach zvyšují svalové napětí a ruší potřebnou koordinaci (70).

2.3.4.1 Úloha krčnípáteře při posturální stabilizaci
Aferentní signály z kraniocervikální oblasti mají důležitou roli v koordinaci postury celého
těla

a při realizaci a organizaci pohybu.

Krční

proprioceptivní aference a vestibulární signály

dohromady vytváří hodnocení polohy a pohybu hlavy a trupu v prostoru a relativního pohybu
hlavy

vůči

trupu. Tato významná cervikokraniální kinestézie by

měla

být v souladu s

vestibulární informací (39).
V oblasti horní krční páteře jsou iniciovány hluboké šíjové reflexy, které mají vliv na tonus
veškerého posturálního svalstva. Senzorickými orgány pro tyto reflexy jsou kloubní plošky a
kloubní vazy prvních
význam

tří obratlů krční páteře

dráždění proprioceptorů

význam horní

krční páteře

(56). Trojan et al. (66)

v šíjových svalech. Mnohé

pro stabilizaci

vzpřímeného

propioceptivní aferenci v této oblasti (40).
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zdůrazňují prvořadý

nasvědčuje

tomu, že velký

bipedálního stoje tkví

právě

v

Páteř

pracuje jako

reflexně řízená funkční

jednotka. Dojde-li k

určité změně

postavení

nebo funkce na jednom úseku páteře, projeví se to okamžitě na jiných oddílech pohybového
aparátu (40,71).
Funkce horní

krční páteře může

mechanismům vzpřímeného

V

krční

mít

přímý

vztah k poruchám stabilizace a k

řídícím

někdy

nazývá

stoje (71).

oblasti míchy je popisována intemeuronová struktura, která se

"centrální cervikální jádro" (nucleus cevicalis centralis). Zde se mimo jiné integrují vstupy z
proprioceptorů, hlavně

spojení do
regulační

mozečku,

svalových

vřetének

a dále z vestibulárního ústrojí. Odtud existuje
okruhů

který je zapojen do

kontrolujících svalovou délku. Tento

mechanismus se někdy nazývá cervikokolický reflex (19,37).

Bolest v oblasti

krční páteře

napětí krčních svalů zapříčiňuje

a zvýšené

neadekvátní

proprioceptivní a vestibulární aktivaci cervikokolického reflexu (37). Dochází k inkongruenci
senzorické aference z oblasti hlavy (optická, akustická, vestibulární) s propioceptivní aferencí

z oblasti horní krční páteře. Vzniká posturální labilita, která se projevuje pocitem posturální
nejistoty v prostoru (71).
Wenngren (77) ve svém

článku rovněž

popisuje jako jednu z možných

cervikálního vertiga porušený senzorický vstup z

příčin

krčních propioceptorů.

vzniku

Pacienti s

chronickou bolestí krční páteře mohou mít zhoršenou posturální kontrolu.
Nejnápadnějším

zahrnuje

poněkud

postavením

či

klinickým projevem této poruchy je tzv. "Cervikální

polymorfní skupinu krátce trvajících závratí vyvolaných

pohybem hlavy proti trupu,

straně, dopředu

závrať'',

při

která

určitým

kterém nemocný udává pocit náhlého tahu ke

nebo dozadu s pocitem, že se musí bránit pádu. Nauzea a zvracení zpravidla

chybí, nebývá tinitus, zato

často

nemocní trpí bolestí hlavy.

Právě

pro závislost na postavení

hlavy proti trupu bývá tento typ uznáván jako cervikální. U pacientů s "cervikální závratí" se
objevuje spasmus krátkých
většinou závratě

Jeřábek

extenzorů

cervikokraniálního

přechodu,

po jejich relaxaci

ustávají (40).

(26) do klinického obrazu cervikogenní závrati zahrnuje pocity nejistoty v prostoru

tzv. "plavání", ataxii, zhoršenou vizuo-spatiální orientaci, tinitus, bolest hlavy tenzního typu,
poruchu dynamiky hlavových

kloubů

(CO, Cl, C2). Do klinického obrazu

vertigo, emeze, nystagmus, jasná polohová závrať, hypakuze.
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nepatří rotační

2.3.5 Hodnoceni stabilizace stoje

2.3.5.1 Klinické vyšetfení stoje
V

lékařské praxi

stoj pomocí

se postupně vyvinulo hodnocení schopnosti udržovat vzpřímený bipedální

různých testů.

uvědomit,

Je nutné si

že toto hodnocení je vysoce individuální a

subjektivní (45).
Vzpřímený

bipedální stoj by měl být udržen bez nápadých titubací po delší dobu, tj.

po tu dobu, než dojde k

výměně zátěže

dolních

končetin. Vzpřímený

stoj se nemá

aspoň

výrazně

ovlivnit vyřazením optické kontroly. Objeví-li se při zavření očí kolísání stoje (titubace), které
je spojeno se zvýšenou "hrou šlach", nebo dokonce i rozšíření báze, lze hodnotit stoj již jako
nestabilní (72).
Při instabilitě,

která je

průběžně

korigována, lze pozorovat mírné kolísání osy

změny korekčního

stochastické (náhodné)

proměnného směru

pohybu

ještě relativně

dobrou funkci vestibulocerebelárních

Instabilita ve

směru předozadním

je

poněkud větší

lokomoce ve vertikále.

Při

zvýšené

způsobem

třeba počítat

s poruchami v oblasti

Posturální funkce, která

zajišťuje vzpřímené

Při

ve všech

směrech.

než instabilita stranová, což je dáno
jednoho

směru

stranové titubace je

ty se mohou projevit i

držení, probíhá

vnímána pouze jako pocit posturální jistoty.

Malé

(kolísání) znamenají

řídících mechanismů

převaze

řídících systémů,

těla.

subkortikálně

subjektivně

v

(72).

podvědomí

a je

nedokonalé stabilizaci lze vnímat pocit

posturální nejistoty, který se může stupňovat až do závratě, provázené vegetativní reakcí (71).
Cílem

vyšetření

je

zjištění

i málo výrazné poruchy, která při stoji o širší bázi nemusí být

klinicky patrná. Proto se sleduje stabilizace stoje a vliv kontroly zraku za ztížených podmínek
při

stále užší bázi až do stoje spojného. Opomou bázi lze ještě zúžit vyšetřením stoje na jedné

noze (72).
Při

hodnocení tonusových odchylek

bipedální stoj,

Rombergův

při

test, tandemový

stoji mohou být využity následující testy: volný
Rombergův

test, stoj na jedné dolní

končetině

a

další (69,70).
Všechny tyto zkoušky a

příznaky

hodnocením nervosvalové orientace stoje.
vyšetření, většinou přístrojové

2.3.5.2
Mezi

běžnou lékařskou

slouží pro
Při

praxi a jsou pouze hrubým

jejich pozitivitě následuje podrobnější

lékařské

(45).

Přístrojové vyšetření stoje- posturografie

přístrojová

vyšetření

patří

posturografie (respektive stabilometrie

tzv.

stabilografie). Uvedené termíny nejsou zcela
skutečnost,

že není

měřena

přesné,

protože je

ani "stabilita" ani "postura".
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Měření

oprávněně

či

poukazováno na

pomocí posturografie pouze

umožňuje
adaptační
často

změny

sledovat

polohy tzv. centra tlaku COP (Centre of Pressure), které odráží

mechanismy zejména v hlezenních a kyčelních kloubech (80, 70). V literatuře se lze

setkat s mylnou interpretací COP jako "výkyvu", z

čehož

se dedukuje, že COP je

totožný s COG (Centre of Gravity) a tedy i s COM (Centre of mass). Pro

ujasnění

této

problematiky jsou tyto termíny níže definovány.
COM (Centre ojMass)- je hypotetický "hmotný bod", do kterého je soustředěna

)ll>

hmotnost celého těla v golbálním vztažném systému. Těžiště lze stanovit pomocí
nizných experimentálních, grafických nebo matematických metod jako vážený průměr
segmentů.

COM všech

> COG (Centre ojGravity)- je průmět společného těžiště těla do roviny opěrné báze.
> COP (Centre ojPressure)- je působiště vektoru reakční síly podložky.
případě

COP je shodné s COG pouze v

či větším

bipedálním stoji dochází k menším
poloha jejich
ztotožňovat

společného těžiště

COM,

mění

COP a COM, respektive COG.

dokonale tuhého

aktivitou svalstva

Tělesná hmotnost je

Opakovaně

COG. Tím se zvýší hodnota

reakční

vzad. Jakmile CNS zaregistruje tento
COP snížením aktivity plantárních

nejen polohou těžiště, ale také

bipedálním stoji dopadá COG
opačném směru.

přesun

flexorů

hodnotě tělesné

před

COP.

Pokud dojde ke změně
flexorů před

posune se COP aktivací plantámích

síly oproti

paramentrů

byl ale prokázán vztah

ovlivněná

shodná s reakční silou působící v
vpřed,

se proto

se poloha COG i COP. Z toho vyplývá, že nelze

bérců. Při vzpřímeném

rozložení zatížení nahnutím trupu

pohybům segmentů. Mění

vzájemným

amplitudy a frekvence COP a COG. Poloha COP je
např.

tělesa. Při vzpřímeném

hmotnosti a

tělo

se nahne

COG vzad, zahájí korekci, zmenší výchylku

a COP se posune za COG.

Tělo

se navrátí do
směrech,

výchozí pozice. Exkurze COG jsou menší než exkurze COP v obou
anteroposteriorním i mediolaterálním (79).
Pro

určení

COP se používají

různé

typy silových plošin. Z technického hlediska jsou

využívány dva hlavní principy: silové plošiny a plata pro měření kontaktních tlakových sil.
(např.

Silové plošiny
snímače,

Kistler

či

Amti) mají ve

třech

(resp.

čtyřech)

rozích

umístěny

které snímají reakční sílu F, její tři složky Fx, Fy, Fz a jejich momenty. Z naměřených

hodnot je možné

vypočítat

COP jako

dvourozměrnou veličinu

se

souřadnicemi

udávajícími

jeho polohu v ploše (70).
Modernější způsob měření

tlakových

snímačů

Tyto desky

využívá desek

("koberců"),

po celé ploše, nejen pouze v rozích

umožňují podrobnější

analýzu rozložení
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v nichž se nachází velké množství

(např.

tlaků

systémy Emed

či

Footscan).

pod každou nohou i pod jejími

částmi.

Velkou výhodou je také jednoduché přímé stanovení polohy COP nejen k vztažnému

systému desky, ale i nohou (70).
Mezi hlavní výstupní parametry, které lze pomocí těchto přístrojových zařízení získat, patří
celková dráha COP po dobu

měření.

Dalším parametrem je plocha

konfidenční

elipsy, ta

zahrnuje největší soustředění změn polohy COP v průběhu měření. Tato plocha může být 60%
či

95%. Dále jsou to odchylky COP v mediolaterálním a předozadním směru a rychlost změn

polohy COP (70).
Vařeka

(70) poukazuje na obtížnost interpretace

schopnosti posturálniho systému.
stabilizuje, tím
zpochybňován.

větší

Bylo

Obecně

se

předpokládalo,

bude amplitudový rozkmit

zjištěno,

že u

některých

výsledků

průmětu

vzhledem k

že

stabilizační

čím hůře vyšetřovaný

COP. Tento názor bývá

významných patologií (stavy po amputacích

DKK) dochází ke zmenšení výchylek COP. Jiné studie naopak tuto hypotézu potvrzují na
konkrétních situacích.
COP,

růst

Při vyloučení

variability výchylek a

zraku bylo sledováno zvyšení rychlosti

zvětšení

změn

polohy

plochy konfidenční elipsy. Zvýšení výchylek COP

bylo patrné rovněž u pacientů s poruchou mozečku (70).
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3 CÍLE A HYPOTÉZY
3.1 Cíle diplomové práce
Hlavní cíl:
Hlavním cílem této diplomové práce je objektivizace subjektivního pocitu posturální
nejistoty v prostoru u

pacientů

objektivizovat, možný vliv
balanční
Dílčí

po whiplash

poranění.

poranění měkkých

Tato práce má prokázat,

tkání v oblasti

krční páteře

popřípadě

typu whiplash na

kontrolu pacienta.

cíle:

Sledovat u pacienta po whiplash poranění v období 1 týdne od úrazu po dobu 3 měsíců:

> Subjektivní stav pomocí dotazníků
> Stav pohybového aparátu se zaměřením na krční region
> Reakce při testech hodnotících balanční kontrolu organismu
> Vybrané parametry COP (Centre ofPressure)

při vzpřímeném

bipedálním stoji pomocí

tenzometrické desky Kistler

> Symetrii zátěže dolních končetin na dvou tenzometrických deskách Kistler

3.2 Hypotézy
Jelikož vycházíme z

přítomnosti

předpokládáme jejich podstatný

vysoké koncentrace

v šíjové

krajině,

význam na stabilizační funkce organizmu.

Následkem whiplash mechanismu dochází k
především

somatoceptorů

poranění krční páteře.

Jsou poškozeny

vazy, intervertebrální fasetové klouby s kloubními pouzdry a svalové úpony.

Poraněním těchto

struktur dochází k poruše proprioceptivního senzorického vstupu z této

oblasti. Jako následek

změněné

proprioceptivní aktivity

může

whiplash

poranění zapříčinit

pocit posturální nejistoty v prostoru.
V našem experimentu u pacientky po whiplash

poranění

se subjektivním pocitem

posturální nejistoty v prostoru během rekonvalescence předpokládáme:

> Postupnou úpravu subjektivního stavu ve smyslu vymizení pocitu nejistoty v prostoru
a snížení bolestivosti- skóre Krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity a
Vizuální analogové škály bolesti budou klesat

> Zlepšení dynamiky krční páteře, snížení palpační citlivosti a normalizaci svalového
tonu tohoto regionu
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}o

Změny

hodnot vybraných parametrů COP získané pomocí tenzometrické desky

Kistler, dle kterých bude možné detekovat a objektivizovat pocit nejistoty v prostoru

»-

Změny zátěže

dolních končetin na dvou tenzometrických deskách Kistler ve smyslu

její symetrizace
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4 METODIKA EXPERIMENTU
4.1 Charakteristika diplomové práce
Praktická

část

této práce má charakter tzv. "pilotního experimentu", jehož cílem je

objektivizace subjektivního pocitu nestability u pacientů po whiplash poranění a tím prokázat
vliv

poranění měkkých

tkání v oblasti

krční páteře

typu whiplash na

balanční

kontrolu

pacienta.
V experimentu byla hodnocena bolest po

poranění

pomocí dotazníkové metody, dále

provedeno klinické vyšetření pacienta, zjištěné informace byly zpracovány formou kazuistiky.
Data byla doplněna údaji z vyšetření na tenzometrické desce Kistler.

4.2 Charakteristika sledovaného subjektu
Pro experiment byl vybrán jeden proband. Hlavním kritériem pro jeho
experimentu bylo

prodělané

whiplash

poranění

s odstupem

maximálně

zařazení

do

jednoho týdne od

úrazu bez rentgenologického a neurologického nálezu na krční páteři se subjektivním pocitem
posturální nejistoty v prostoru. Dle klasifikace klinických

symptomů

po whiplash

poranění

navržené The Quebec Task Force on WAD odpovídá stav pacientky II. typu této klasifikacepacientka si stěžuje na bolest krku, jeho ztuhlost či citlivost, včetně sníženého rozsahu pohybu
krční páteře.

Dalšími kritérii byla absence poruchy vestibulárního aparátu
úrazů

a jiných poruch na nosných kloubech dolních

whiplash

poranění,

diabetické neuropatie

dále
či

nepřítomnost

poruch

jiného neurologického

čití

končetin

či mozečku,

a

páteře, kromě prodělaného

na dolních

onemocnění.

vývojových vad,

končetinách

Byla stanovena

následkem

věková

hranice

18- 40 let. Jedinec nebyl limitován výškou, hmotností, pohlavím, profesí.
Výběr vhodného probanda probíhal za spolupráce s lékaři ORFM ÚVN. Pacientka po

whiplash poranění byla nejprve vyšetřena a následně ošetřena na Emergency ÚVN. Pro
subjektivní obtíže ve smyslu bolestivosti a citlivosti v oblasti

krčního

regionu, pro pocit

nejistoty v prostoru a pro objektivní obtíže, omezení rozsahu pohybu krční páteře, avšak bez
pozitivního rentgenologického a neurologického nálezu, byla pacientka odeslána k
fyzioterapii na oddělení ORFM ÚVN. Do té doby spočívala terapie v podávání analgetik
perorálně při
krční

výrazné bolestivosti, byl

doporučen

límec.
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klidový režim. Pacientce nebyl indikován

Na oddělení ORFM ÚVN byla pacientka znovu vyšetřena rehabilitačním lékařem a
následně

doporučena

jí byla

zkontaktovali s pacientkou. Po

Před

vhodná terapie.

splnění

započetím

fyzioterapie jsme se

daných kritérií a po souhlasu pacientky s podílením se

na experimentu byla zařazena do našeho výzkumu.
Základní anamnestické údaje probanda:
,. Pohlaví: žena
,. Rok narození: 1979
,. Výška: 170 cm
,. Váha: 61 kg
,_ BMI: 21,11
,. Zdravotní stav:
- od dětství šelest srdce (pravidelné kontroly po 3 letech)
- opakované záněty močového měchýře, t.č. bez obtíží
,. Úrazy: neguje
,. Operace: apendektomie (v roce 1996)
,. Alergie: prach, pyly, roztoče
,.

Nynější onemocnění:

- St.p. whiplash poranění dne 13.5.2008
- Dg: S 134 Podvrtnutí a natažení krční páteře
Anamnestické údaje pacientky jsou blíže popsány v kazuistice (viz. příloha 4).

4.3 Organizace experimentu
Pacientka byla sledována po dobu
provedena

čtyři

klinická

vyšetření.

tří měsíců

Vstupní

v období

květen

vyšetření proběhlo

až srpen 2008, kdy byla

první týden od úrazu. Poté

byla zahájena série terapií na oddělení ORFM ÚVN po dobu šesti týdnů. Pacientka docházela
na rehabilitaci 2krát
krčního

týdně.

Dle

předpisu lékaře

regionu, aktivace hlubokých

metody McKenzie (46). Dále byla
vyšetření proběhlo

v odstupu

série terapií, tedy osm
úrazu,

měsíc

týdnů

flexorů

byly

prováděny měkké

krku, bylo zahájeno

cvičení

techniky v oblasti
na

předepsána elektroléčba (Trabertův

čtyř týdnů

od úrazu,

od úrazu. Poslední

třetí vyšetření

měření

krční páteř

dle

proud). Druhé

následovalo po

bylo provedeno dvanáct

ukončení
týdnů

od

po ukončení terapie.

S pacientkou byl
hodnotící bolest po

při

každém

poranění

vyšetření vyplněn

anamnestický

formulář,

dotazníky

(Krátká forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity (47),
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Vizuální analogové škály bolesti (2001)), dále pacientka zakreslila do obrázku se schématem
těla

místa, kde pociťovala bolest. Poté bylo provedeno klinické vyšetření pacientky hodnotící

stav pohybového aparátu se

zaměřením

krční

na

region, neurologické

funkce struktur, které se podílejí na balanční kontrole organismu.
údaji z tenzometrické desky Kistler, kdy bylo sledováno silové
při vzpřímeném

vyšetření

hodnotící

Zjištěná

data byla doplněna

působení

probanda na desku

bipedálním stoji.

Projekt byl schválen etickou komisí (viz. příloha 2).
Scénář yYšetření:

> odebrání anamnestických dat
>

vyplnění dotazníků

hodnotících bolest

> provedení kineziologického rozboru probanda
>

příprava probanda

a jeho instruktáž před měřením na tenzometrické desce

> záznam z tenzometrické desky při dvou základních postojích, četnost opakování pro
každý stoj 3krát (celkem 6 měření /vyšetření), doba jednoho měření 4 minuty

> mezi měřeními v rámci jednoho vyšetření byly 5 minutové pauzy pro eliminaci únavy
> záznam ze dvou tenzometrických desek- vyšetření stoje na dvou vahách, četnost
opakování I krát, doba měření 30 sekund

4.4 Popis vyšetřovacích metod
4.4.1 Anamnestický formulář
Při

vstupním vyšetření byla zjištěna základní anamnestická data pacientky. Tyto údaje byly

doplněny

o informace týkající se whiplash poranění. Z těchto nás zajímal:

~

Datum úrazu

~

Datum ošetření lékařem

~

Mechanismus vzniku úrazu (typ nárazu)

~

Popis události při whiplash poranění (postavení krční páteře)

~ Úder do hlavy během dopravní nehody
~

Ztráta vědomí po poranění

);;>

Jiné úrazy následkem nehody

~

Provedení RTG vyšetření

-, Provedení jiných zobrazovacích vyšetřeních
~

Provedená terapie- farmakologická léčba,

~

Pracovní neschopnost
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léčba krčním

límcem, ..

Při

vyšetření

každém

poranění

byla pacientka dotazována na

přítomnost symptomů

po whiplash

uvedených v dotazníku navrženém The Quebec Task Force on WAD (viz. obr.8)

(63). Pokud byl daný symptom

přítomen,

byla

české

dotamJk není dostupný ve standardizované
překládány

pacientce

vyšetřující

zjišťována

jeho intenzita. Jelikož tento

verzi, byly údaje v anglickém jazyce

fyzioterapeutkou do jazyka

pacientka v průběhu všech vyšetření udala, jsou uvedeny v

českého.

příloze

Symptomy, které

(viz. příloha 6).

I

Ifyou have the symptom now, how severe is it?

Present
No

Ves

Mild

Moderate

Severe

Unbearable

Neck/shoulder pain

o

o

o

o

o

o

Reduced/painful neck
movements

o

o

o

o

o

o

Headache

o

o

o

o

o

o

Reducedlpainful jaw
movement

o

o

o

o

o

o

lsymptoms

Numbness, tingling, or
pain in arm or hand

Right
Left

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Numbness, tingling, or
pain in leg or foot

Right
Left

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Difficulty swalloving

o

o

o

o

o

o

Ringing in the ears

o

o

o

o

o

o

Memory problems

o

o

o

o

o

o
o

Dizziness/ unsteadiness

I

Nausea/ vomiting

Problems concentraiting

o

o

o

o

o

Vlsion problems

o

o

o

o

o

o

Lower back pain

o

o

o

o

o

o

Obr. 8: Dotazník navržený The Quebec Task Force on WAD (63)

4.4.2 Metody hodnotící bolest
Při

každém

vyšetření

poranění. Zjištěné
vyšetření.

byla sledována intenzita a charakter

pociťované

bolesti po whiplash

údaje byly korelovány s informacemi z klinického a

přístrojového

K hodnocení bolesti byly užity následující metody:

Vizuální analogové škály bolesti
Vizuální analogové škály (VAS) jsou

metodou k hodnocení bolesti.

pomocí VAS

spočívá

nepříjemnosti

pocitu bolesti (VAS-U), odpovídající analogickému bodu úsečky (34).

v

přiřazování

nejužívanější

dané kvality,
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např.

Měření

intenzity pocitu bolesti (VAS-1)

či

I

Testový materiál
odpovědí.

tvoří

U krajních

arch se 100 mm dlouhými horizontálními

bodů úseček

úsečkami,

pro zobrazení

jsou uvedeny mezní hodnoty posuzované kvality, tzv.

kotvení škál (viz. obr.9) (34).
Pokyny pro pacienta jsou, aby na každou úsečku vyznačil pocit, který je nad ní nadepsaný.
Levý krajní bod odpovídá nepřítomnosti daného pocitu, pravý krajní bod odpovídá
nejhoršímu stupni pocitu, jaký si dovede pacient

představit.

Krátkým

přeškrtnutím úsečky

pacient označí, kam spadá jeho pocit. Na první úsečce označí intenzitu bolesti, jak je bolest
silná. Na druhé úsečce označí nepříjemnost bolesti, jak je bolest nepříjemná.

VAS
1. Intenzita bolesti (VAS-1)
žáooár---------------------------------------~

Nejhorší možná

2. Nepříjemnost bolesti (VAS-U)
Žá001~'----------------------------------------~

Nejhorší možná

Obr. 9: Standardizované vizuální škály (34)

Vyhodnocení se provádí
průsečíkem úsečky

s

změřením

čárkou, označující

vzdálenosti mezi levým krajním bodem

úsečky

a

míru pociťované kvality bolesti. Pro přímé porovnání

hrubých skóre VAS (v milimetrech) se používá standardní desetibodové stupnice, tzv.
(viz. tab.4). Pro každý sten stupnice je uvedeno verbální

označení

stenů

(viz. tab.S) (34). Této

standardní stupnice lze použít i pro porovnání hodnot VAS s hodnotami stupnic Krátké formy
dotazníku bolesti McGillovy univerzity (4 7).
Úsečky s údaji pacientky jsou uvedeny v příloze (viz. příloha 7).

54

Tab. 4: Převod hrubých skóre VAS na steny (34)
Steny

VAS-I
VAS-U
(Hrubé skóre v mm)

10

100

100

100

100

97

100

93

99

88

94

83

89

78

84

74

80

69

75

64

70

59

65

55

60

50

56

i

45

51

'

40

46

34

41

30

37

25

32

22

27

9

8

7

6
5
r----

4

3
2

1
Vysvětlivky:

Tučně- střed

intervalu příslušného stenu
Kurzíva- hranice intervalů příslušných stenů

Tab. 5: Verbální označení hodnot standardní
desetibodové stupnice stenů (34)
Verbální oznaěenf hodnoty

Steny
10

Maximální

9

Velmi silná až maximální, submaximální

8

Velmi silná

7

Silná až velmi silná

6

Silná

5

Střední

4

Střední

3

Mírná až střední

2

Mírná

1

Žádná až velmi mírná

až silná
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Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillozy univerzity

Krátká forma dotamíku bolesti McGillovy univerzity (SF-MPQ- Short Form ofthe McGill
Pain Questionnaire) (47)

měří dvě

komponenty bolesti, senzorickou a afektivní. Dotamík

obsahuje 15 položek, slovních deskriptorů bolesti,
komponentu

měří

uspořádaných

do

čtyř

stupnic. Senzorickou

PRI-S (Pain Ratin lndex-Sensory, ll položek), afektivní komponentu

měří

PRI-A (Pain Ratin Index-Affective, 4 položky) a celkové skóre měří PRI-T (Pain Ratin IndexTotal, 15 položek) (33).
Pacient je instruován k tomu, aby označil pocit, který charakterizuje jeho bolest, popřípadě
jak je tento pocit silný. Jestliže daná charakteristika neodpovídá pociťované bolesti, uvede O
(žádná). Pokud je taková bolest

pociťována

jako mírná, uvede 1, pokud je

střední,

uvede 2,

jestliže je silná, zapíše 3. Pacient by měl uvést vždy první dojem po přečtení každého slova.
V práci je užita Standardizovaná

česká

verze krátké formy dotamíku bolesti McGillovy

univerzity (viz. obr.l O) (33).

TEPAJÍCÍ
VYSTŘELUJÍCÍ

BODAVÁ
OSTRÁ
KŘEČOVITÁ

--

HLODAVÁ
PALČIVÁ

TRVALÁ
TÍŽIVÁ
CITLIVÁ NA DOTEK
ŘEZAVÁ

UNAVUJÍCÍ
OSLABUJÍCÍ
VZBUZUJÍCÍ STRACH
DEPRIMUJÍCÍ- KRUTÁ

ŽÁDNÁ
none

MÍRNÁ
mild

STŘEDNÍ
moderate

SILNÁ
severe

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

© R.Melzack 1984
Standardizace: P.Knotek, !.Šolcová, M.Žalský 2000

Obr. JO: Standardizovaná

česká verze

Vyhodnocení testu se provádí
stanoví

součtem

volených

krátké formy otazníku bolesti McGillovy univerzity (33)

převodem

odpovědí

hrubého skóre na steny. Hrubé skóre PRI-S se

(skóre) prvních jedenácti (senzorických) položek,

56

hodnotu PRI-A součtem skóre posledních čtyř (afektivních) položek. Hodnota PRI-T je dána
součtem

PRI-S a PRI-A. Pro jednotné porovnání hodnot PRI se provádí transformace hrubého

skóre na standardní desetibodové stupnice, tzv. steny (viz. tab.6) (33). Verbální označení
jednotlivých stenů bylo provedeno dle tabulky 5.
Tab.6:

Převodní tabulka

hrubých skóre SF-MPQ na steny (33)
PRI-A

PRI-S

PRI-T

--

Hrubé skóre

Steny

Hrubé skóre

Steny

Hrubé skóre

Steny

33-22

10

12-11

10

45-32

10

21-20

9

10

9

31-30

9

19

8

9

8

29-28

8

18- 17

7

8

7

27-26

7

6

7

6

25-23

6

15-13

5

6

5

22-19

5

12-11

4

4

18-17

4

10

3

5

3

16- 15

3

9-8

2

4

2

14-13

2

7-0

1

3-0

1

12- o

1

16

I

Dotazník
bolestivých
bolesti i k

dobře

stavů.

měření

slouží k testování efektu terapie a k diferencovanému posuzování

Stupnici PRI-S lze použít k posuzování obecné
specifických senzorických příznaků bolestivých

hodnotou PRI-S a vysokou hodnotou PRI-A je typický pro

úrovně

senzorické kvality

stavů. Nepoměr

počáteční

mezi nižší

fázi psychické

chronizace ("nástavby") bolesti (33).
Výsledky dotazníku jsou uvedeny v příloze (viz. příloha 8).
Schéma těla
Dotazníky hodnotící bolest byly

doplněny

grafickým schématem

těla

navrženým The

Quebec Task Force on WAD (viz. obr.ll) (63), do kterého pacientka zakreslila místa, kde
cítila v danou dobu bolest (viz.příloha 9).
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Obr. ll: Schéma těla navržené The Quebec Task Porce on WAD (63)

4.4.3 Klinické vyšetřeni
U pacientky byl

při

každém

kineziologický rozbor. Klinické

vyšetření

proveden vždy stejnou fyzioterapeutkou

vyšetření proběhlo

ve

vyšetřovací

místnosti na

katedře

Fyzioterapie FTVS UK v Praze.
Při vyšetření

bylo použito následujících pomůcek: olovnice, krejčovský metr, neurologické

kladívko, ostrý hrot, gradovaná

ladička

(128Hz), markery pro

značení

sledovaných struktur

na pokožce pacientky, digitální fotoaparát, polohovací lehátko.
Aspekcí a palpací byl hodnocen stav pohybového aparátu se
Dále bylo provedeno neurologické

vyšetření

zaměřením

na

krční

region.

orientované na výskyt vestibulárních a

cerebelárních příznaků, poruch povrchového a hlubokého

čití

a příznaků postižení hlavových

nervů.

Pro

přehlednost

klinického

a zkrácení

vyšetření

(viz.

času při vyšetření

příloha

3).

Zjištěné

byl pro

informace z

kazuistice, která je uvedena v příloze (viz. příloha 4).
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účely

této práce sestaven

formuláře

formulář

byly zpracovány v

Některá vyšetření,

standardně

která se

v klinické praxi

neprovádějí,

jsou v této

části

kapitoly blíže popsána.
Vyšetření
Při

stemoscapulární linie

sledování stemoskapulámí linie je hodnocena výška angulus superior scapulae a

stemoklavikulámího kloubu téže strany. Za fyziologických podmínek je postavení

struktur ve stejné výši. U

pacientů

s bolestivým syndromem

krční páteře

těchto

je patrný kraniální

posun lopatek oproti stemoklavikulámímu skloubení (7).
Nález byl dokumentován digitálním fotoaparátem

(viz.příloha

5). Sledované struktury byly

pro jejich zvýraznění označeny markery nalepenými na pokožku.
Vyšetření vibračního čití ladičkou

Vibrační čití

lze

vyšetřovat

pomocí

ladičky

amplitudy vibrací a tím i intenzity stimulace.

o

kmitočtu

Ladička

128 Hz, která má stupnici

vyrábí tlumené kmity s

klesající amplitudou, a proto lze použít místo amplitudové stupnice i měření
se vibrace vnímají.
se

Ladička

označují kvantitativně

času,

postupně

po kterých

se přikládá na pokožku přímo nad kostí. Poruchy vnímání vibrací

podle

stupně

na

ladičce

v okamžiku, kdy

vyšetřovaný přestane

vnímat chvění (72).
K

vyšetření vibračního čití

probíhalo vleže na

lůžku

byla použita

v klidném

Pacientka byla relaxovaná a

ladička

prostředí

po

o

kmitočtu

128 Hz.

předchozím vysvětlení

měla zavřené oči. Ladička

Měření

charakteru vjemu.

byla přikládána na oblast processus

styloideus ulnae bilaterálně, na malleolus lateralis bilaterálně, na processi spinossi
C3, C4, CS, C6, C7, Thl, Th5 a LS. Po vymizení vjemu pacientka
vyšetřující
Měření

pacientky

slovně

obratlů

informovala

fyzioterapuetku.
bylo provedeno dvakrát pro každou strukturu, byl vybrán vždy lepší výsledek.

Ladička je

graduována do 8 stupňů.

Hodnocení vyšetření ladičkou podle stupňů (57):

> 0-2 anestézie
> 2-4 hluboká porucha čití

> 4-6 střední porucha čití
> 6-8 norma
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C2,

4.4.4

Přístrojové vyšetření

na tenzometrické desce Kistler
průměru interakčních

U pacientky byla analyzována trajektorie váženého
chodidel s plochou podložky v

souřadnicovém

sil plosek

systému xy, neboli COP (Centre ofPressure).

Ke zjištění těchto dat byla užita tenzometrická deska Kistler.
Pro

zjištění

symetrie

zátěže

dolních

končetin

v

uvolněném,

pro probanda

přirozeném

bipedálním stoji byly použity dvě tenzometrické desky Kistler jako váhy.
4.4.4.1 Popis měřic/ho zařízeni
K

měření

byla použita sestava dvou tenzometrických desek Kistler. Každá deska je

schopna detekovat kontaktní síly pomocí
Tenzometry
stupňů

umožňují

sledování sil ve

tenzometrů,

směru

které jsou

umístěny

v rozích desky.

jednotlivých os x, y, z, celá deska tak má šest

volnosti.

Snímací

zařízení

obou desek má obdélníkový tvar o

rozměrech

600 x 400 x 100 mm.

Povrch jedné desky je skleněný, povrch druhé desky je tvořen kovovým materiálem.
Kistlerovy desky jsou připojeny přes signálový zesilovač

přímo

k počítači, kde se pomocí

speciálního softwaru Bioware vyhodnocují získaná data. Software Bioware vyvinutý firmou
směru

Kistler zpracovává signály a poskytuje informace o výsledných silách, jejich
působišti

a dalších veličinách

(např. třecích

a

silách a momentech) (83).

4.4.4.2 Popis postupu a podmlnek při měření
Jednotlivá
Měření

vyšetření proběhla

v odstupu jednoho,

čtyř,

osmi a dvanácti

týdnů

od úrazu.

zátěží

(BEZ) na

byla provedena v přibližně stejnou denní dobu.

Pro náš experiment byla využita Biomechanická
FTVS UK v Praze.
osvětlená.

Vyšetřovací

V místnosti byly při

laboratoř

místnost byla klidná,

měření přítomny

extrémních

přiměřeně vyhřátá

a

standardně

pouze vyšetřující fyzioterapeutka, pacientka

a osoba, která obsluhovala měřící přístroj.
Vyšetřovaná

osoba byla

před

experimentu. Pacientka byla při

zahájením samotného

měření

bosa,

oblečena

měření

do pohodlného

poučena
oděvu,

průběhu

o

který ji nikde

neškrtil a nepůsobil ji diskomfort.
Následně proběhly

dva typy měření.

A. Sledování časového yÝY<>je COP při bipedálním stoji na jedné tenzometrické desce
Při
tvořil

tomto měření pacientka stála na jedné tenzometrické desce. Konstantní výchozí polohu
stoj spojný, kdy paty a

špičky

nohou se navzájem dotýkaly a plosky byly

60

vzájemně

v rovnoběžném postavení. Horní končetiny visely volně podél těla. Hlava byla držena tak, aby
pohled očí mířil vodorovně na označený bod ve vzdálenosti cca 200 cm (viz. obr. 12).
Instrukce pro pacientku zněly stát pokud možno uvolněně,
Následně proběhlo

klidně.

samotné měření při dvou základních postojích:
(otevřené oči)

);:..

Testování ve stoji spojném s kontrolou zrakem

);:..

Testování ve stoji spojném bez kontroly zrakem (zavřené oči)

Obr. 12: Měření na tenzometrické desce Kistler

Měření

pacientky bylo provedeno celkem 6krát, pro každý postoj byly

naměřeny tři

pokusy. Záznam každého pokusu probíhal po dobu 4 minut po cca 1O sekundách

uklidnění

a

mezi jednotlivými zkouškami byly pacientce ponechávány pauzy k eliminaci únavy v trvání
cca 5 minut, ve kterých byl
vyšetření

B.

počítačového

systému.

Během

symetrie zátěže dolních končetin na dvou tenzometrických deskách

měření

stála

vyšetřovaná

tenzometrické desce. Dolní
vzájemně

uložen záznam do

nebyla testovaná osoba rozptylována ani jinak rušena

Vyšetření
Při

zároveň

osoba tak, že každá noha byla

končetiny

byly od sebe vzdáleny na

v rovnoběžném postavení. Nastavení ostatních

předchozím vyšetření,

šířku

segmentů těla

umístěna

na jedné

pánve. Plosky byly
bylo stejné jako

při

tedy horní končetiny visely volně podél těla, hlava byla držena tak, aby
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pohled

očí mířil vodorovně

na

označený

instruována o tom, aby stála rovně

či

bod ve vzdálenosti cca 200 cm. Pacientka nebyla

symetricky. Cílem byl pokud možno co nejpřirozenější

postoj.
Měření

bylo provedeno pouze 1krát po dobu 30 sekund po cca 10 sekundách uklidnění.

Před měřením

siloměmých

na dvou

deskách Kistler

proběhla

kalibrace systému na

hmotnost probanda z důvodu získání validních dat.
4.4.4.3 Metodika zpracování dat

Základní

příprava naměřených

dat pro další zpracování

proběhla

v softwaru Bioware.

Pomocí tohoto programu byly získány soubory ve formátu *.DAT, které obsahovaly
informace o pohybu COP na desce v předozadním a

bočním směru

(viz. obr. 13). Z rozboru

literatury je patrné, že ve vzpřímeném klidném stoji jsou v záznamu pohybu COP dominantní
frekvence v řádu

maximálně

jednotek Hz (45). Frekvence vyšší než cca 5 Hz, které se

v měřených záznamech vyskytovaly, mohly tedy být s jistotou považovány za přirozený šum
signálu
filtru

měřícího

použitého

zařízení

odstraněny. Předmětem

a v prostředí softwaru Bioware byly použitím vhodného

dalšího zpracování se pak stal takto

"vyčištěný"

záznam (viz.

převedena

do programu

obr.14). Data byla exportována a uložena do formátu *.TXT a dále
Microsoft Excel, kde byla matematicky a graficky zpracována.
Data z provedených

měření

zaznamenaná softwarem Bioware a soubory programu MS

Excel, které posloužily k provedení většiny výpočtů jsou uvedeny v příloze
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Obr. 13: Ne.filtrovaný průběh pohybu COP v

čase

osa x- laterolaterální pohyb, osa y- předozadní pohyb
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Obr. 14: Filtrovaný průběh pohybu COP v

čase

osa x- laterolaterální pohyb, osa y- předozadní pohyb

A. ČasoyÝ vývoj COP při bipedálním stoji na jedné tenzometrické desce
Při vyšetření

byly hodnoceny dynamické jevy COP (Centre of Pressure) v

souřadnicovém

systému os xy, tedy v horizontální rovině desky.
Při

každém

záznamů).

vyšetření

byly získány

záznamy pro každý stoj (celkem 6

Snímkovací frekvence přístroje byla nastavena pro jednotlivá měření na 300Hz. Z

každého záznamu byl vybrán
časovém

tři čtyřminutové

nejustálenější

intervalu 40 sekund. S

těmito

předozadní

výchylky v

úseky bylo nadále pracováno.

Předmětem

úsek

především

pro

vyhodnocení se stal takový úsek záznamu, který nevykazoval systematickou
COP (viz.obr. 15) a
střední

zároveň

hodnoty. Pro

změnu

polohy

se v něm nevyskytovaly náhlé extrémní výchylky od konstantní

zaručení

jisté objektivnosti

kritériem procentuálního výskytu

měřených

výběru

byly vybrané úseky hodnoceny

hodnot ve zvoleném pásmu kolem

spočítaného

mediánu. Pásmo bylo stanoveno jeho hodnotou ± zvolené procento. Za použitelný byl
považován úsek, který měl 50% měřených hodnot v pásmu daném 50% mediánu.
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Úseky se změnou polohy COP
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Obr.15: Záznam z

měření zpracovaný programem

zeleně- výchylky v předozadním směru, červeně

- výchylky v

Bioware
bočním směru

V našem experimentu jsme porovnávali následující parametry pro jednotlivá vyšetření:
).>

Velikost dílčí dráhy COP
Pro posouzení změn dynamických jevů COP pro jednotlivá měření byl vytvořen
parametr, který jsme nazvali "velikost dílčí dráhy COP". Pro jeho stanovení jsme
použili následující způsob výpočtu:
(1)

kde velikost dílčí dráhy sd je dána nejkratší možnou vzdáleností dvou po

sobě

následujících zaznamenaných okamžitých poloh COP. Jinými slovy 8d lze interpretovat
jako dráhu, kterou COP urazí za dobu, která odpovídá převrácené hodnotě použité
snímkovací frekvence. Číselná hodnota 8d je tedy v jistém intervalu hodnot proměnlivá
a pro další vyhodnocení byl použit medián 1 z hodnot spočítaných ze vztahu (1).

> Velikost celkové dráhy COP
1 Medián je hodnota, jež děli řadu podle velikosti seřazených výsledlru na dvě stejně početné poloviny. Pro nalezeni mediánu
daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor
sudý počet prvkll, obvykle se za medíán označuje aritmetický průměr hodnot nl2 a 1712+ 1. Základní výhodou medíánu jako
statistického ukazatele je fakt, že neni ovlivněn extrémními hodnotami (85).
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n

s = L S a; '

(2)

i= I

kde sd; je okamžitá velikost dílčí dráhy COP. Koeficient n, do kterého je sumace sdi
prováděna, je určen

následujícím vztahem:

n = ft'

(3)

kde fje snímací frekvence a t je celkový čas sledovaného úseku.

» Velikost rychlosti pohybu COP
Změny

polohy COP jsou zjednodušeně popsány jako důsledek rovnoměrného pohybu

COP konstantní rychlostí danou vztahem:

s

v= -

(4)

t

» Rowtyl R hodnot dílčí dráhy COP
Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP byl vypočítán z dat grafu (viz. obr.l6) pomocí funkce
programu Microsoft Excel. Jeho hodnota je spíše informativní, protože kromě
ustálenosti pohybu COP, může být jeho velikost významně ovlivněna nevhodnou
volbou vyhodnocovaného úseku, ke které by však nemělo dojít vzhledem k metodě
jeho výběru (viz. výše, odstavec 1).
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Obr.l6: Dílčí dráha COP
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B. Symetrie zátěže dolních končetin na dvou tenzometrických deskách
Předmětem

hodnocení bylo porovnání průměrných hodnot vertikálních sil na jednotlivých

deskách v rámci jednoho

měření při

bipedálním stoji po dobu 30s (viz.obr.17). Sledovaným

parametrem bylo procentuální zatížení dolních

končetin. Výpočet proběhl

s využitím

následujících vzathů:

»- Procento zatížení LDK
ZLDK

kde

FLDK

= 100.--,

(5)

mg

ZwK označuje

procento zatížení levé dolní končetiny,

měřící deskou, m je hmotnost probandky

F wK

je síla detekovaná

a g je tíhové zrychlení (9,81 rnls2).

»- Procento zatížení PDK
ZPDK

(6)

= 100- ZLDK

4001

I

360·~ .

J..._

320l'Y~

~

~

280

ÓA

*"'

f"- ' '""'"' •V f ' eJ
-v Y

"/'A..., ~~ ~ ............_
i?

\JV"'~
.h.

A

-

-.

A
J'o.._
"
.J\
~~·v"*

,.,._ ,.

"""'"~ "' ,CV....0'V ............ "" ",;'\

.....

"W............,..

,bt!.""' ~

~ .,-

240·1
200-1

~

j

(/)

160i

Fx[N]

-

Fy [N]

-

Fz[N]
Fx[N]

I

'~~= = = = =: : : : : : : : : : : : =

Fy[N]
Fz[N]

---- :____
:::::::::::=
. . -·

~o

-

s

1o ========T,
15~~==~-2~o~------~2~
5-----

Čas t [s]

Obr.17: Průběh zatěžování DKK ve stoji
síla Fz černě značená- PDK, síla Fz modře značená- LDK

66

30

5 VÝSLEDKY
5.1 Klinické vyšetření- výsledky
5.1.1 Anamnestické údaje
Dne 13.5.2008 večer byla pacientka účastnice dopravní nehody,
bezpečnostním

pásem.

jedoucí ve stejném

Při

zastavení na semaforu narazil do zadní

směru. Během

spolujezdkyně, připoutaná

části

jejího vozu automobil

whiplash události nedošlo u pacientky ke

ztrátě vědomí,

vše si vybavuje. Postavení krční páteře před nárazem bylo v neutrálním postavení. Po nárazu
pacientka cítila bolest v oblasti krční páteře. Druhý den ráno pacientka cítila výraznou bolest
v oblasti

krčního

krční páteře. Rovněž

regionu a mezi lopatkami, omezený pohyb

udávala

výrazný pocit posturální nejistoty v prostoru- pocit houpání jako na lodi. Pro tyto obtíže byla
odvezena přítelem

na

Emergency

rentgenologického a neurologického

ÚVN,
vyšetření

krční

vyšetřena

byla

nebyl

zjištěn

krční páteře.

stanovena diagnóza Podvrtnutí a natažení
podávání analgetik. Nebyl indikován

kde

Byl

neurologem.

Dle

patologický nález. Byla

doporučen

klidový režim a

límec. Pacientka byla odeslána k fyzioterapii na

oddělení ORFM ÚVN v odstupu od úrazu tři dny. K jinému zranění následkem nehody

nedošlo.
5.1.2 Metody hodnotící bolest
A. Vizuální analogové škály bolesti

Výsledky hrubého skóre vizuálních analogových škál pro jednotlivá
převedeny
Následně

desetistupňové

na standardní

vyšetření

byly

skóre, tzv. steny dle tabulky 4 (viz. kap.4.4.2).

bylo dané hodnotě stenu přiřazeno verbální označení dle tabulky 5 (viz. kap.4.4.2).

Tab. 7: Hodnocení vizuálních analogových škál
Nepříjemnost

Intenzita pocitu bolesti (VAS-1)

Týdny

Hrubé skóre Steny

od úrazu

(mm)

Verbální označení

Hrubé skóre

hodnoty

(mm)

pocitu bolesti (VAS-U)

Verbální označeni

Steny

hodnoty

l.týden

48

4

střední

43

3

4.týden

26

2

mírná

13

1

žádná až velmi mírná

8.týden

6

1

žádná až velmi mírná

1

žádná až velmi mírná

o

1

žádná až velmi mírná

o
o

1

žádná až velmi mírná

12.týden

1

mimá až

střední

Z tabulky 7 je patrný značný pokles hodnot hrubého skóre obou škál bolesti mezi prvním a
druhým

vyšetřením

a mezi druhým a

třetím vyšetřením,
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pro

třetí

a

čtvrté měření

se již

1

hodnoty

výrazně nemění. Převodem

verbálního

označení

hrubého skóre na steny a následným

hodnoty je patrný postupný pokles bolesti, při

třetím

přiřazením

a čtvrtém

vyšetření

pacientka žádnou bolest téměř nepociťovala.
B. Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGilloyy univerzity
Hrubé skóre pro senzorickou a afektivní komponentu bolesti a pro celkové skóre bylo
převedeno

na steny dle tabulky 6 (viz. kap.4.4.2), verbální označení daných hodnot stenů bylo

provedeno dle tabulky 5 (viz. kap.4.4.2).
Tab.8: Hodnocení senzorické a afektivní komponenty bolesti
I

Senzorická komponenta bolesti (PRI-S)

I
Týdny

Hrubé skóre

Steny

Verbální označení

od úrazu

Afektivní komponenta bolesti (PRI-A)
Hrubé skóre

Verbální označení

Steny

hodnoty

hodnoty

l.týden

12

4

střední

4

2

mírná

4.týden

8

2

mírná

2

1

žádná až velmi mírná

8.týden

1

1

žádná až velmi mírná

1

žádná až velmi mírná

ll. týden

o

1

žádná až velmi mírná

o
o

Při

1

1

žádná až velmi mírná

porovnání výsledků tabulky 7 a tabulky 8 je patrná korelace mezi senzorickými škálami

bolesti VAS-1 (intenzita pocitu bolesti) a PRI-S (senzorická komponenta bolesti) pro
jednotlivá

vyšetření. Při

porovnání afektivních škál VAS-U

(nepříjemnost

pocitu bolesti) a

PRI-A (afektivní komponenta bolesti) je patrný mírný rozdíl v prvním týdnu od úrazu. V
ostatních vyšetřeních již výsledné hodnoty korelují.
Tab.9: Hodnocení celkového skóre bolesti
Celkové skóre bolesti (PRI-T)
Týdny od

Hrubé skóre

Steny

úrazu

Verbální označení
hodnoty

l.týden

16

3

mírná až střední

4.týden

10

1

žádná až velmi mírná

S.týden

1

1

žádná až velmi mírná

12.týden

o

1

žádná až velmi mírná

Z celkového skóre bolesti (PRI-T) dle tabulky 9 je patrný výrazný pokles bolesti mezi
prvním a druhým vyšetřením. Ve druhém až čtvrtém vyšetření se hodnoty výrazně netiší.
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C. Schéma těla
Ze zakreslených míst v grafickém schématu těla je patrné, že pociťovaná bolest při prvních
dvou

vyšetření

střední

především

byla lokalizována

v oblasti šije, nad pravou lopatkou a v oblasti

hrudní páteře. Z třetího vyšetření je patrné, že se bolest projevovala nevýrazně pouze v

oblasti šíje. Při posledním vyšetření pacientka již žádná místa bolesti nezakreslila.

5.1.3 Kineziologický rozbor
U pacientky byl

při

každém

vyšetření

uveden v příloze (viz. příloha 4). V této

proveden podrobný kineziologický rozbor, který je

části

jsou hodnoceny pouze vybrané změny vztahující

se především ke krčnímu regionu a k balanční kontrole organismu.
Tab. JO: Sternoskapulární linie (SS linie)
l.týden od úrazn

4.týden od úrazn

8.týden od úrazu

ll.týden od úrazu

SS linie sin.

Negativní

Negativní

Negativní

Negativní

SS linie dx.

Pozitivní

Pozitivní

Negativní

Negativní

1

Vysvětlivky:

- Negativní nález- horního úhel lopatky vůči stemoclaviculámúnu klubu téže strany ve stejné výši
- Pozitivní nález- kraniální posun horního úhlu lopatky vůči stemoclaviculámímu klubu téže strany
Během

prvních dvou

vyšetření

byl patrný kraniální posun horního úhlu pravé lopatky vůči

sternoklavikulárnímu kloubu téže strany.
fyzioterapie k
pletenců

úpravě

Při

posledních dvou

vyšetření

došlo

zřejmě

vlivem

svalových dysbalancí v této oblasti a následné symetrizaci postavení

ramenních. V

důsledku

toho bylo patrné vyrovnání sledovaných struktur do stejné

výše.
Tab. ll: Aktivnípohyby krční páteře

(orientačně)

l.týden od úrazu

4.týden od úrazu

8.týden od úrazu

12.týden od úrazu

Bez omezení

Bez omezeni

Bez omezení

Bez omezení

Čepojova vzdálenost Prodloužení o 1cm

Prodloužení o 2cm

Prodloužení o 2cm

Prodloužení o 2cm

Retroflexe

Omezení o 1/3

Omezení o 1/3

Bez omezení

Bez omezení

Lateroflexe sin.

Omezeni o Yz

Omezení o 1/3

Omezení o 1/3

Omezení o 113

Lateroflexe dx.

Omezení o Yz

Omezené o 113

Bez omezení

Bez omezení

Rotace sin.

Omezení o Yz

Omezení o 113

Omezení o 1/3

Omezení o 1/3

Rotace dL

Omezení o 1/3

Omezení o 1/3

Bez omezení

Bez omezení

Anteflexe

Vysvětlivka:

Omezení o př. V.. z celkového rozsahu pohybu
Hodnocení celkového rozsahu pohybu krční páteře dle tabulky 1 Kapandji (28) (viz.kap.2.2.4)

69

i

Z tabulky ll je patrné postupné navyšování rozsahu pohybu
směrech,

krční páteře

ve všech

omezení v menší míře přetrvává při lateroflexi a rotaci vlevo.

Tab.12: Pasivní pohyby krční páteře
1

l.týden od úrazu

(orientačne)

4.týden od úrazu

18.týden od úrazu

12.týden od úrazu

Antetlexe

Bez omezení, B

Bez omezení

Bez omezení

Bez omezení

Retro flexe

Omezení o 1/3, B

Omezení o 1/3, B

Bez omezení

Bez omezení

Lateroflexe sin. Omezení o Y2 , B

Omezení o 1/4, S

Omezení o 1/4, S

Omezení o 114, S

Lateroflexe dL Omezení o Y2, B

Omezené o 1/4, S

Bez omezení

Bez omezení

Omezení o 1/3, K, B

Omezení o 1/3, K

Omezení o 113, K

Rotace sin.
Rotace dx.
Vysvětlivky:

Omezení o 1/3, K, B

Omezení o 114 , S
Bez omezení
Bez omezení
Bez omezení
S- pružný dynamický odpor svalový, K- tvrdá zarážka kostní, B-bolest (72)

Údaje tabulky 12 rovněž potvrzují navýšení rozsahu pohybu krční páteře ve všech směrech
v průběhu rekonvalescence pacientky. Přetrvává pouze mírné omezení do lateroflexe a rotace
vlevo.
Tab.l3: Pohybový stereotyp flexe krku dle Jandy (23)
l.týden od úrazu

4.týden od úrazu

chybný

chybný

Stereotyp flexe krku
Vysvethvky:
w

8.týden od úrazu : 12.týden od úrazu
správný
správný
I

•

- Chybné provedení- pohyb začal předsunem brady, nebyl doveden do krajní polohy, pří výdrži třes krčních svalů
- Správné provedení- hlava a následně krční páteř se postupně odvíjejí od podložky, pohyb začíná přitažením
brady ke krku, pohyb je doveden do krajní polohy, při výdrži není patrný třes krčních svalů
Během

fyzioterapie došlo aktivací hlubokých

flexorů

krku ke zlepšení stereotypu flexe

krku.
Tab.14: Svalový hypertonus
l.týden od úrazu
Svalový

I

4.týden od úrazu

8.týden od úrazu

krátké svaly šíje dx., B, krátké svaly šíje dx., B, krátké svaly šíje dx.,

12.týden od úrazu
krátké svaly šíje dx.,

hypertonus m.trapezius h.č. bil., B, m.trapezius h.č. dx., B, m.trapezius h.č. dx., B, m.trapezius h.č. dx., B,
m.pectoralis mj. bil.,

m.pectoralis mj. bil.,

m.pectoralis mj. bil.,

m.SCM bil., B,

m.SCM bil., B,

m.SCMdx.,

mm.scaleni bil., B,

mm.scaleni dx., B,

m.levator scap. dx., B

m.levator scap. dx., B

1

m.temporalis sin., B
Vysvětlivka:

m.pectoralis mj. bil.

B-bolest

70

Dle tabulky 14 je patrná postupná úprava svalových dysbalancí a snížení
citlivosti. V menší

míře

svalové spasmy

přetrvávají, ty

je možné

vysvětlit

palpační

nevhodnými

pohybovými stereotypy a vadným držením těla pacientky.
Tab.l5: Pohyby do segmentu krční páteře dle Lewita (40)
I

4.týden od úrazu

l.týden od úrazu

S.týden od úrazu

CO-Cllateroflexe sin., CS-6 lateroflexe sin.

Omezení

CO-Cl anteflexe,

rozsahu

CO-Cllateroflexe sin., Cl-2lateroflexe dx.,

pohybu do

Cl-2lateroflexe dx.,

segmentu

C5-C7 lateroflexe sin. C5-7 rotace sin.

CS-6 rotace sin.

ll.týden od úrazu

I

CS-6 lateroflexe sin.
CS-6 rotace sin.

CS-7 lateroflexe sin.

C5-C7 rotace sin.

Z údajů tabulky 15 vyplývá, že byla v průběhu terapie obnovena dynamika v AO skloubení
(CO-Cl) a v segmentu Cl-2. Omezení pohybu v segmentu C5-6 stále přetrvává.
Tab.l6:

Vibrační čití

C2

C3

C4

es

l.týden od úrazu

8

8

7

4.týden od úrazu

8

7

S.týden od úrazu

8

ll.týden od úrazu

8

I

C6

C7

Thl

7

6

7

7

7

7

6

7

7

7

8

8

7

7

7

8

7

8

7

7

8

V prvním týdnu od úrazu byla

zjištěna při vyšetření vibračního čití ladičkou

(128 Hz)

bolest v oblasti spinózních výběžků obratlů C2 a C3, která se s klesající amplitudou snižovala.
V následujících

vyšetřeních

v horních segmentech

bolest.
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krční páteře

C2-C3 již nebyla pociťována

I

Tab.17:

Rombergův

stoj
l.týden od úrazu

Rombergův

Rombergův

stoj I

stoj ll

4.týden od úrazu

S.týden od úrazu

drobné titubace

drobné titubace

drobné titubace

drobné titubace v obl.

v obL trupu všemi

v obl. trupu všemi

v obl. trupu všemi

trupu všemi směry,

směry,

směry,

směry,

bez Výrazné aktivity

bez výrazné

bez výrazné

bez výrazné

povrchových svalů

aktivity

aktivity

aktivity

povrchových svalů

povrchových svalů

povrchových svalů

titubace se

titubace se lehce

titubace se lehce

titubace se lehce

zvýramily-

zvýraznily -

zvýraznily -

zvýraznily -

především

především

především v

především v

obl.

v obl.

v obl.

horního trupu, lehká homfho trupu, lehká horního trupu, bez

Rombergův

stoj III

Při vyšetření

obl.

horního trupu, bez

aktivita

aktivita

výrazné aktivity

výrazné aktivity

m.quadriceps

m.quadriceps

povrchových svalů

povrchových svalů

femoris bilat.

femoris bilat.

zvýšenétitubace

zvýšené titubace

zvýšené titubace

zvýšené titubace

celého těla, zvýšená

celého těla, zvýšená

celého těla, zvýšená

celého těla, zvýšená

aktivita ThL

aktivita ThL

aktivita ThL

aktivita ThL

přechodu

přechodu

přechodu

přechodu

a

a

a

a

m.quadriceps

m.quadriceps

m.quadriceps

m.quadriceps femoris

femoris bilat.

femoris bilat.

femoris bilat.

bilat.

Rombergova stoje nebyly patrné výrazné rozdíly. Významné však bylo

subjektivní hodnocení pacientky.
vyloučením

ll.týden od úrazu

Při

prvním

vyšetření

Rombergova stoje III (stoj spojný s

zrakové kontroly) pacientka udávala pocit houpání v prostoru jako na lodi.

Při

druhém až čtvrtém vyšetření již udávala pouze lehký tah k pravé straně.
V žádném z

vyšetření

nebyla prokázána porucha funkce vestibulárního aparátu ani

mozečku. Vyšetření průtoku

arteria vertebralis pomocí De Kleynova testu vyšlo

rovněž

negativně.

5.2

Přístrojové vyšetření

Přístrojové vyšetření

kineziologických

bylo použito pro

vyšetřeních

konečnou

objektivizaci

a vývoje subjektivních

rekonvalescence.
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pocitů

změn zjištěných při

pacientky v

průběhu

5.2.1 Velikost dílčí dráhy COP
Velikost

dílčí

dráhy COP je stanovena jako medián výchylek polohy COP za

čas určený

použitou vzorkovací frekvencí (viz. kap. 4.4.4.3).
Velikost dílčí dráhy COP při očích otevřených- srt{oo)
Tab.18: Velikost dílčí dráhy COP při očích otevřených
4. týden od úrazu

1. týden od úrazu
sot(oo) [m]

0,00003354

12. týden od úrazu

8. týden od úrazu

0,00003256

0,00003245

0,00003239
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Graf 1: Velikost dílčí dráhy COP při očích otevřených

Z průběhu grafu 1 je patrný rychlý pokles hodnot sledované
druhým

měřením.

Lze

hovořit

veličiny

mezi prvním a

o významném zlepšení stavu pacientky v tomto období. Poté

následuje pozvolné ustálení sledované

veličiny

na

hodnotě,

fyziologickou pro danou pacientku. Tento trend lze popsat

kterou lze považovat za

např.

hyperbolickou závislostí

sledované veličiny na době od úrazu (naznačeno v grafu 1 černou křivkou).
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Velikost dílčí dráhy při očích zavřených- sJ..zo)
Tab.19: Velikost dílčí dráhy COP při očích zavřených
4. týden od úrazu

1. týden od úrazu

:

Is"(zo)[m]

0,00003202

0,00004025
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Graf 2: Velikost dílčí dráhy při očích zavřených
Průběh

grafu 2 charakterem odpovídá

průběhu

grafu 1. Je patrné, že zlepšování stavu

pacientky je provázeno zlepšením stabilizace zkoumaného stoje i
v

přibližně

stejném tempu jako v případě se zrakovou kontrolou.
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při zavřených očích

5.2.2 Velikost celkové dráby COP
Velikost celkové dráhy COP

je určena vztahem (2) (viz. kap. 4.4.4.3).

praktického použití je tento parametr méně závislý na přesnosti použitého

Z hlediska

detekčního zařízení

a proto je zde uváděn jako možná méně přesná alternativa dílčí dráhy COP.
Velikost celkové dráhy COP při

očích otevřených-

S(oo)

Tab.20: Velikost celkové dráhy COP při očích otevřených
1. týden od úrazu
S(oo) [m]

0,46
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Graf 3: Velikost celkové dráhy COP při očích otevřených
Průběh

grafu 3 lze charakterizovat

opět

rychlým počátečním poklesem sledované hodnoty

a jejím následném pozvolném ustálení. Rozdíl hodnot tředho a čtvrtého měření jsou cca 2
mm. Tato hodnota je v rámci předpokládané přesnosti měření považována za zanedbatelnou.
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Velikost celkové dráhy COP při

očích zavřených-

S(zo)

Tab.21: Velikost celkové dráhy COP při očích zavřených
1. týden od úrazu
S(zo) [m]

4. týden od úrazu

0,568

8. týden od úrazu

ll. týden od úrazu

0,474
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Graf 4: Velikost celkové dráhy COP při očích zavřených

Graf 4

opět

odpovídá očekávanému průběhu a potvrzuje již zmíněné výsledky.
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5.2.3 Velikost rychlosti pohybu COP
rovnoměrným

Stanovení rychlosti pohybu COP vychází z nahrazení pohybu COP
pohybem s konstantní rychlostí (viz. kap. 4.4.4.3, vztah (4)). Vzhledem ke

způsobu výpočtu

odpovídají průběhy grafů 5 a 6 průběhům celkové dráhy COP.
Velikost rychlosti pohybu COP při očích otevřených- v(oo)
Tab.22: Velikost rychlosti pohybu COP při očích otevřených
1. týden od úrazu
v(oo) [mls]

0,0115

4. týden od úrazu

0,01147

12. týden od úrazu

8. týden od úrazu
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Graf 5: Velikost rychlosti pohybu COP při očích otevřených
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Velikost :rychlosti pohybu COP při

očích zavřených-

v(zo)

Tab.23: Velikost rychlosti pohybu COP při očích zavřených
1. týden od úrazu
v(zo) [mls]

4. týden od úrazn

0,0142
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Graf 6: Velikost rychlosti pohybu COP při očích zavřených
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5.2.4 Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP
Rozptyl hodnot

dílčí

dráhy COP zachycuje "rozkolísanost" detekovaného záznamu a tedy

kvalitu probíhající stabilizace.
Ro;wtyl hodnot dílčí dráhy COP při

očích otevřených-

R(oo)

Tab.24: Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP při očích otevřených
1. týden od úrazu

R(oo) [m]

4. týden od úrazu

5,4658E-10

4,57675E-10
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Graf7: Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP při očích otevřených

Z průběhu grafu 7 je patrný pokles rozptylu souborů detekovaných hodnot dílčí dráhy COP
s postupující dobou po úrazu.

Opět

je

zřejmý

pokles

následné zbrždění této tendence.
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především

v prvních dvou

měřeních

a

Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP při očích zavřených- R(zo)
Tab.25: Rozptyl hodnot dílčí dráhy COP při očích zavřených
1. týden od úrazu

4. týden od úrazu

1,028E-9

R(zo) [mJ
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Graf 8: Ro::ptyl hodnot dílčí dráhy COP při očích zavřených

Charakter grafu 8
průběhu

ve

poměrně dobře

třetím měření

je

patrně

podle

očekávání

odpovídá

průběhu

grafu 7. Zakolísání

volbou vyhodnocovaného úseku, který

s ostatními nejhorší parametry (kap. 4.4.4.3, odstavec 1).
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měl

ve srovnání

5.2.5 Symetrie zátěže dolnich

koněetin

Tah.26: Symetrie zátěže dolních končetin
Celková hmotnost Procento zatížení

Procento zatížení

Rozdfl

pro banda

LDK

PDK

l.týden od úrazu

62kg

45%

55%

10%

4.týden od úrazu

61 kg

48%

52%

4%

8.týden od úrazu

62kg

47%

53%

6%

12.týden od úrazu

60kg

48%

52%

4%

Z tabulky 26 je patrné, že procento zatíženi dolních
vyrovnaném stoj i nemá stranový rozdíl
(72), hodnoty ze všech

měření

zátěže převyšovat

končetin

je kolfsavé. Protože

při

10% celkové hmotnosti probanda

jsou v normě. Hodnota z prvního

vyšetření

je na hranici

patologie. U hodnoty z druhého až čtvrtého vyšetření došlo k poklesu rozdílu zatížení dolních
končetin.
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6 DISKUZE
Z kinematiky

krční páteře

při

whiplash události vychází i

poranění

v oblasti

krčního

regionu. Variabilně může být poškozeno mnoho struktur, ale dá se říci, že v oblasti dolní krční
páteře

je v

důsledku

kloubně

axiální komprese s abnormální extenzí hlavní poškození

ploténkové a v oblasti horní krční páteře poškození vazivově-svalové (82). Odborná literatura
poranění často

uvádí (62), že pacienti po whiplash
segmentech C5/6 a C6/7, která
bývá naopak v horním úseku

může

způsobená

být

krční páteře,

prokazují omezenou pohyblivost v
Větší

svalovými spasmy.

která má příčinu v

poraněných

pohyblivost

vazech. V

případě

naší pacientky byla potvrzena omezená pohyblivost v oblasti CTh přechodu, která přetrvávala
i po absolvování série terapií.

Rotační

hypermobilita v oblasti cervikokraniálního

přechodu,

která by nasvědčovala na ruptury alárních ligament, nebyla prokázána. V horním úseku krční
páteře

byla zjištěna porucha dynamiky ve smyslu jejího snížení.

Rovněž

byly přítomny

svalové spasmy v tomto regionu. Pacientce bylo provedeno pouze nativní rtg
vyšetření
páteře

má nízkou citlivost pro identifikaci traumatických

a obvykle nemůže lézi ani

vyloučit

prokázat poranění struktur ligament,
tomto

případě

nebyla provedena.

Poúrazová hypermobilita

svalů

horní

poranění měkkých

tkání

Toto
krční

ani určit její rozsah. Ze zobrazovacích metod může
disků

a

Poranění

segmentů

vyšetření.

četné

pouze magnetická rezonance, která však v

ligament horní

krční páteře

krční páteře

však nelze

vyloučit.

mohla být kompenzována hypertonem

šíjových svalů.
V poškozených strukturách dochází k
nociceptrorů,

zánětlivým procesům, při

výsledkem toho je signalizace bolesti i

(61,65). U pacientky byl tento fenomén patrný
průběhu
páteře

při

kterých se mění senzitivita

pohybu ve fyziologickém rozsahu

především

v prvním týdnu od úrazu. V

rekonvalescence a postupného hojení tkání došlo k navyšování rozsahu pohybu krční

a postupnému

změněnou

senzitivitou

oblasti trnových

odstranění

nociceptorů

výběžků obratlů

spasmů.

antalgických

a bolestivou reakcí

C2 a C3

při

Možnou spojitost

spatřujeme

při vyšetření ladičkou

prvním vstupním

vyšetření

mezi

(128 Hz) v

(viz. kap. 5.1.3).

Pro konečné potvrzení této hypotézy by bylo potřeba provést ověřovací řadu měření, která by
umožnila jistou kvantifikaci sledovaných změn.
Čemusová (8) ve své práci popisuje, že u pacientů s bolestivým s}ndromem krční páteře je

patrný kraniální posun lopatek
zvýšeným
změna

napětím

tonu

vůči

sternoklavikulárnímu skloubení, který se pojí se

levatoru scapulae, m.sternocleidomastoideu a mm.scaleni. Je-li patrná

těchto relativně

povrchových

svalů,
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lze

předpokládat

jistou dyskoordinaci

hlubokých šíjových

stabilizátorů. Při vyšetření

pacientky byl tento kraniální posun horního

úhlu lopatky přítomen v prvních dvou vyšetřeních a to pouze na jedné straně. V této

době

rovněž zjištěn

již byly

chybný stereotyp flexe krku.

Při

vyšetřeních

posledních dvou

správně.

sledované struktury vyrovnány a stereotyp flexe krku byl proveden
předpokládat,
napětí

že během fyzioterapie došlo k aktivaci hlubokých

flexorů

byl
Lze

krku a tím k snížení

v povrchových svalech a k následné symetrizaci postavení horního úhlu lopatky se
ověření

sternoklavikulámím skloubením. Pro
při

experimenty,

této

domněnky

opět

by

byly nutné další

zúčastněných

kterých by byla sledována aktivita jednotlivých

svalových

skupin.
vyšetření

Pro stabilometrické

neexistuje evidence optimální délky doby

měřením

je považováno za vhodné

případné

eliminaci rušivých

především časové

těchto poznatků
připravovány
měření

vyčkat

fenoménů

(28). Pro samotné

vyšetření

jsme vycházeli při přípravě

"předexperimentu",

mělo

dojít k

se pak v praxi využívají

na základě kterého pak byly
Předexperiment

experimenty vyhodnocované v rámci této práce.

využíval

na klinicky používaném posturografu. Záznam dat trval 30 sekund po 1O sekundách
Vyšetření

každý stoj ?krát.
jednotlivá

vyšetření

změnu či nějaký

měření

že pro

trend jejich

nejstabilnější

měření

a

značně různorodé
změn.

Na

změněno

desetiminutového.

je druhá minuta,

informace jsme využili
jsme zvolili

při

Při

modifikaci

čtyřminutové

především

na konci první minuty, v

výchylky v

měřícího

časovém

měření

třetí

stoje bylo

čtvrtá

a

čtyřminutového,

stoje

čtyřminutového

zjištěno,

že

minuta (45). Tyto

protokolu vlastního experimentu. Pro naše

Předmětem

nejustálenější

hodnocení se staly

intervalu 40 sekund. Tyto úseky se vyskytovaly

průběhu

střední

byl pro další

Odborná literatura (45) popisuje,

stabilní je

druhé minuty a

nebyl vybrán úsek v prvních 30 sekundách ani ze
extrémní výchylky od konstantní

zjištění

dlouhodobějšího

sledování

intervaly.

předozadní

tohoto

měřící zařízení.

i

přičemž nejméně

úseky pro

čtvrté

začátkem třetí

hodnoty. Výsledné hodnoty
různorodost

minuty. Nikdy

minuty, kdy se vyskytovaly náhlé

vyšetření

již nevykazovaly tak výraznou

vyšetření

bylo možné sledovat určitý trend jejich změn (viz. kap.5.2).

výsledků

bylo provedeno pro

a nevykazovaly žádnou systematickou

základě

na posturografu lze využít i

pětiminutového či

Měření

bylo provedeno celkem 3krát. Získané výsledné hodnoty pro

byly však

modifikován protokol

Z

které by

Před

intervaly o délce 20 sekund (76), 30 sekund (49,50), 50 sekund (20,21). Z

ustálení. Byl sledován stoj spojný se zrakovou kontrolou a bez ní.

měření

při

1O sekund, což je doba

vyšetření.

a porovnáním

měření při

výsledků

jednom

jednotlivých

sledovaných parametrů (viz. kap. 5.2) získaných pomocí tenzometrické desky

Kistler je patrný rychlý pokles hodnot mezi prvním a druhým
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měřením.

Lze

hovořit

o

zlepšení stabilizace zkoumaného stoje pacientky v tomto období. Poté následuje pozvolné
ustálení sledovaných

veličin

na

hodnotě,

kterou lze považovat za fyziologickou pro danou

pacientku. Nález koreluje i s tím, že pacientka v prvním týdnu od úrazu udávala subjektivní
pocit nejistoty v prostoru.

Zároveň

byla v této

době zjištěna

hodnota rozdílu symetrie

zátěže

dolních končetin na hranici patologie. V dalších vyšetřeních se již subjektivní pocit nejistoty v
prostoru neprojevil, hodnoty rozdílu symetrie

zátěže

mezích normy. Výše popsaný trend lze popsat

např.

veličin

dolních

končetin

se pohybovaly v

hyperbolickou závislostí sledovaných

na době od úrazu. Nalezení charakteristických parametrů zvolené hyperboly by mohlo

být využito

např.

v hodnocení

úspěšnosti

bylo nutné zpracovat rozsáhlejší studii na

provedené fyzioterapie. Za tímto
větším

vzorku

pacientů.

rozsahem přesahuje rámec této práce a není proto její součástí.
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Tato

účelem

činnost

by však

však svým

"'

,

7 ZAVER
Hlavním cílem této diplomové práce byla objektivizace subjektivního pocitu posturální
nejistoty v prostoru u pacientky po whiplash poranění. Cíl práce byl splněn.
měla

Práce
oblasti

prokázat,

krční páteře

proběhla

bez

popřípadě

typu whiplash na

závažnějších

spolupracovala, lze na

poranění měkkých

objektivizovat, možný vliv
balanční

kontrolu pacientky. Protože rekonvalescence

komplikací a pacientka

základě výsledků

tkání v

během

fyzioterapeutické

léčby řádně

(viz. kap.5) konstatovat, že všechny hypotézy byly

ve své podstatě potvrzeny.
V průběhu experimentu byla sledována postupná úprava subjektivního stavu pacientky ve
smyslu vymizení pocitu nejistoty v prostoru a snížení bolestivosti, která byla hodnocena
pomocí Vizuálních analogových škál bolesti (34) a Krátké formy dotazníku bolesti McGillovy
univerzity (47). Z
druhým

výsledků

vyšetřením,

obou hodnotících metod je patrný pokles bolesti mezi prvním a

poté byla bolest pociťována jako mírná a od třetího

vyšetření

již nebyla

téměř přítomna.
vyšetření

V práci byly pomocí klinických
pohybového aparátu na whiplash

poranění

zachyceny reaktivní a

ve všech

směrech.

V menší

míře

mechanismy

a na následnou tyzioterapeutickou

snížením bolestivosti a vlivem fYzioterapie byly
páteře

adaptační

postupně

omezení

léčbu.

navýšeny rozsahy pohybu

přetrvává při

Se

krční

rotaci a lateroflexi vlevo.

Částečně byly upraveny svalové dysbalance v oblasti krčního regionu.

Pomocí měření na tenzometrické desce byly zjištěny

změny

hodnot vybraných

parametrů

COP. Z výsledků je patrný rychlý pokles hodnot mezi prvním a druhým měřením. Lze hovořit
o zlepšení stabilizace zkoumaného stoje pacientky v tomto období. Poté následuje pozvolné
ustálení sledovaných

veličin

na

hodnotě,

kterou lze považovat za fYziologickou pro danou

pacientku. Tyto výsledky korelují se subjektivním stavem pacientky.

Podařilo

se tedy

detekovat a objektivizovat tento pocit posturální nejistoty v prostoru.
Porovnáním

výsledků

sledovaných

parametrů zjištěných

pomocí tenzometrické desky

Kistler (viz.kap. 5.2) a výsledků metod hodnotících bolest (viz.kap.5.1.2) je patrná vzájemná
spojitost. Z tohoto pomatku lze soudit, že postraumatická bolest v oblasti krčního regionu je
objektivně
Při

spojena se zhoršenou stabilizací vzpřímeného stoje.

vyrovnaném stoji nemá stranový rozdíl

celkové hmotnosti probanda (72). Ze
zhoršení rozdílu zatížení dolních
měřeních

zátěže

dolních

zjištěných výsledků

končetin

končetin

převyšovat

(viz.kap.5.2.5) je patrné

10%

zvětšení

týden po úrazu až na hranici patologie. V dalších

se tento stav již neopakoval a rozdíly kolísaly kolem hodnoty, která je pro měřenou
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pacientku charakteristická. Nelze tedy hovořit o postupné symetrizaci zátěže dolních končetin
doslova, nicméně změny v souvislosti se sledovaným poraněním byly prokazatelné.
Vzhledem k tomu, že všechny hypotézy byly stanoveny na
literatury a byly ve své podstatě potvrzeny, lze
dobře

rozpracována. Práce

přesto přinesla

říci,

základě

studia odborné

že sledovaná problematika je v

literatuře

nové poznatky zejména v oblasti objektivního

hodnocení míry pocitu nestability či popisované nejistoty v prostoru.
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
B

bolest

COG

(Centre of Gravity}- průmět těžiště těla do

COM

(Centre of Mass}- těžiště těla

COP

(Centre of Pressure) -

h.č.

horní část

IAR

(Instantaneous Axis Rotation)- okamžitá osa otáčení

ICR

(Instantaneous Centre Rotation)- okamžitý střed

K

tvrdá zarážka kostní

LDK

levá dolní končetina

00

otevřené oči

ORFM

Oddělení rehabilitační

PDK

pravá dolní končetina

PRI-A

Pain Ratin Index- Affektive

PRI-S

Pain Ratin Index- Senzory

PRI-T

Pain Ratin Index- Total

QTF

Quebec Task Force

s

pružný dynamický odpor svalový

SS

sternoskapulární

SF-MPQ

(Short Form ofthe McGill Pain Questionnaire)-

působiště

opěrné

báze

tlaku

otáčení

a fyzikální medicíny

Krátká forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity

ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice

VAS-I

Vizuální analogová škála intenzity bolesti

VAS-U

Vizuální analogová škála nepříjemnosti bolesti

WAD

(Whiplash- Associated Disorders)- whiplash přidružené poruchy

zo

zavřené oči
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10 PŘÍLOHY
Přt1oha

1: Informovaný souhlas pacienta

Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením v rámci diplomové práce

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu(§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou
o lidských právech a
fyzioterapeutického

biomedicíně č.

vyšetření

96/2001, Vás žádáme o souhlas k provedení klinického

a hodnocení pohybu centre of pressure pomocí tenzometrické

desky Kistler v průběhu cca 12

týdnů.

Dále Vás žádáme o souhlas k nahlížení do Vaší

dokumentace.
Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem
fyzioterapeutickém

vyšetření

poučen/a

o plánovaném klinickém

a o hodnocení pohybu centre of pressure pomocí tenzometrické
vlastnoručním

desky Kistler. Prohlašuji a svým dále uvedeným
odborný pracovník, který mi poskytl poučení o výše

podpisem potvrzuji, že

zmíněném vyšetření,

mi

osobně vysvětlil

vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu
otázky, na které mi řádně

odpověděl.

Prohlašuji, že jsem uvedenému

poučení plně porozuměl/a

a

výslovně

souhlasím

s provedením klinického fyzioterapeutického vyšetření a hodnocení pohybu centre of pressure
pomocí tenzometrické desky Kistler. Dále souhlasím s nahlížením do své dokumentace
osobám podílejícím se na výzkumu. Jsem informován/a, že se všemi
by mohly odhalit moji totožnost, se bude zacházet
účast

v této studii je dobrovolná a že mohu

další mně poskytovanou
odměny.

lékařskou péči.

účast

důvěrně.

Jsem si

lékařskými
vědom/a

údaji, které

toho, že moje

kdykoli odmítnout, aniž by to

mělo

vliv na

S mojí účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné

Obdržím kopii mnou podepsaného, datem

opatřeného

písemného informovaného

souhlasu. Souhlasím s účastí v této studii.

Jméno pacienta, datum narození, datum, podpis: ................................... ...... .

Jméno osoby, která provedla poučení, datum, podpis: ...................................... .

Při1oha

2: Vyjádření etické komise

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA T~LESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martlho 31, 162 52 Praha6- Veleslavln
tel. (02) 2017 lili
http://www.ftvs.cuni.c71

Žádost o vyjádření
etické komise UK FTVS
k projektu diplomové práce, zahmujfcf lidské účastníky
Název: Vliv dysfunkce krčnl páteře následkem whiplash

poraněni

I. a ll. srupně dle klasifikace QTF on WAD na

stabilizaci vzpHmentho stoje
Forma projektu: diplomová práce
Autor Bc. Andrea Vilfmková
Akolitel Mgr. Jitka čemusová
Popis projektu
Cflem této diplomové práce je objektivizace subjektivního pociru posturálnf nejistoty v prostoru u pacientil po
whiplash poraněni. Tato práce má prokázat možný vliv poraněni měkkých tkáni v oblasti krčni pátel'e typu
whiplash na balanční kontrolu pacienta.
V nalem pilotnlm experimenru budou sledováni pacienti v akutol fázi po whiplash poraněni 1. a 2. srupně dle
klasifikace Quebec Task Farce on WAD. Bude hodnocena jejich balanční kontrola v závislosti na době od úrazu.
Pacienti budou klinicky vy§etfeni (odebráni anamnestických dat, proveden kineziologický rozbor se zaměfenlm
na krčnf region, vylctl'enl rovnováhy organismu). Zji§těné informace budou doplněny vy§etfenlm na
tenzometrické desce Kistler. Uvedená vyktl'enf nenesou pro pacienta žádná rizika.
Výzkum bude proveden pod vedenlm Mgr. Jitky Cemusové. Na mBení pomoci tenzometrické desky Kistler
bude spolupracovat Ing. Franti!ek Lopot a Ing. Petr Kubový.
Informovaný souhlas (přiložen)

v Praze dne 22.1.2008

Podpis autora ...

Vyjádření

:.ff.!!.~ . .... '1. .......

etické komise UK FfVS

Slof.enf komise: doc.MUDr.Stda Bartdňková, CSc
Prof.lng.Václav Bunc, CSc.
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc
Doc.MUDrJan Heller, CSc.
Projekt práce byl schválen Etickou komislUK FTVS podjednaclm

člslem: .......~.~.!.~./..~.~.( ........
dne: ..... ~~...

!: .. ' !1? .~ ~.............

Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala Udné rozpory s platnými zásadami,
mezinárodní směrnicemi pro prováděni biomedicínského výzkumu, zahmujlcfho lidské účastníky.

předpisy a

Řelltel projektu splnil podmfnky nutné k zislu\nl souhlasu etické komise.

podpis předsedy EK

razítko !lkoly

Příloha

3: Formulář klinického vyšetření

Jméno, příjmení: . . .... .... .... .. .. .. .. .. .............. .... .... ~ok narození: ............... ..
Datum klinického vyšetření: . . .... .. .. ............. ....... Císlo vyšetření .. ... Číslo pacienta: .. ..
Výška: .........cm Váha: ........kg BMI: ......... .
1. Vyšetření stoje statické (}ledování yýraznějšícb odchylek) :
Postaveni hlavy: neutrální rotace LIP úklon LIP předsun anteflexe
Postavení Cp: optimální vyhlazená lordóza hyperlordóza
Postavení CTh přechodu: optimální výrazný oploštělý
Postavení ram.kl.: symetrie posun L i t P i t rotace zevní LIP rotace vnitřní LIP
Postavení dolních úhlů lopatek: symetrické posun L i t P i t
rotace zevní LIP rotace vnitřní LIP
Scapula alata: NE ANO LIP
Postaveni clavikul: symetrické posun L i ! Pi !
Stemoscapulámf linie: ve stejné výši posun horního úhlu lopatky L i ! P t !
Postaveni hrudní páteře (kyfóza): optimální hyperkyfóza vyhlazená lordóza
Postavení bederní páteře(lordóza): optimální hyperlordóza vyhlazená kyfóza
Skolióza: ANO NE popis křivek ........................................................................................... .
kompenzovaná dekompenzovaná
Postavení pánve: optimální anteverze retroverze šikmá LIP
rotace+/- torze L. .. P... laterální posun LIP
Postavení kol.kl.: optimální valgozita LIP varozita LIP hyperextenze LIP semiflexe LIP
Postaveni hlez.kl.: optimální valgozita LIP varozita LIP
Postavení chodidel: normální baze široká baze úzká baze nákrok LIP
Příčná klenba nožní: optimální propadlá LIP
Podélná klenba nožní: optimální propadlá LIP
Deformity nohy a prstů: NE ANO Jaké: .......................................................................... .
Jiné výraznější odchylky: ........................................................................................................ .
2. Vyšetření stoje dynamické:
Typ dýchání: břišní dolní hrudní horní hrudní
Rozvíjení páteře v předklonu: ...................................................................................... .
Thomayerova vzdálenost: ............cm
Čepojova vzálenost: C7 + 8 cm = ..... cm
3. Hodnocení pohybu krční páteře
Vyšetření aktivních pohybů Cp (fotografický záznam):
> anteflexe
norma omezení RP o .. ... bolest
• kvalita provedení pohybu: ....................................................... ..
.., retroflexe
norma omezení RP o . . . .. bolest
• kvalita provedení pohybu: ....................................................... ..
> lateroflexe L norma zvýšení RP omezení RP o . . . .. bolest
P norma zvýšení RP omezení RP o . . . .. bolest
• kvalita provedení pohybu: ....................................................... ..
> rotace
L norma zvýšení RP omezení RP o .. . .. bolest
P norma zvýšení RP omezení RP o .. ... bolest
• kvalita provedení pohybu: ....................................................... ..
(Hodnocení: Omezení RP o

~

,

~

, .. normálního RP Cp)

Vyšetření pohybů

)..
>
:;..
>

Cp proti izometrickému odporu:

anteflexe: norma bolest
retroflexe: norma bolest
lateroflexe: norma LIP bolest LIP
rotace:
norma LIP bolest LIP

Vyšetření

pasivních

pohybů

Cp:

> anteflexe norma omezení RP o ... .. charakter odporu ... bolest
• setrvání v anteflexi 15-20s bolestANO NE
> retroflexe norma omezení RP o ..... charakter odporu . . . bolest
> lateroflexe L norma zvýšení RP omezení RP..... charakter odporu ... bolest
P norma zvýšení RP omezení RP..... charakter odporu ... bolest
:;... rotace
L norma zvýšení RP omezení RP..... charakter odporu ... bolest
P norma zvýšení RP omezení RP..... charakter odporu ... bolest
• předklon (Cl/2) norma zvýšení RP omezení RP charakter odporu ... bolest
• předkyv (C2/3) norma zvýšení RP omezení RP charakter odporu ... bolest

(Hodnocení: Omezení RP o ~ , ~, .. normálního RP Cp
Charakter odporu na konci pohybu: pružný dynamický odpor svalový (S), tužší odpor
vazivmj (V), tvrdá zarážka kostní (K))

Segmentálni vyšetření Cp a CTh přechodu dle Lewita:
AO skloubení
> lateroflexe L ... P .. .
> anteflexe .. .
>rotace

L ... P .. .

> retroflexe .. .

Cl/2-CS/6
)- lateroflexe L Cl ... C2 ... C3 ... C4 ... C5 ... C6
)- rotace
L Cl ... C2 ... C3 ... C4 ... C5 ... C6

P Cl ...C2 ...C3 ... C4 ... es
P

... C6
C 1 ... C2 ... C3 ... C4 ... es ... C6

Cffh přechod
> lateroflexe L .. . P ...
> rotace L ... P ...
(Hodnocení pohybu: norma (N), omezení RP (0), zvýšení RP (Z))

4. Palpační vyšetření oblasti krčního regionu
Vyšetřeni svalů :

> Hypertonus:
m.temporalis LIP, m.masseter LIP, m.digastricus, m.levator scapulae LIP, m.trapezius
horní část LIP, krátké extenzory šíje LIP, paravertebrální svaly Cp LIP, m.SCM LIP,
mm.scaleni LIP, m. pectoralis major LIP, m.pectoralis minor LIP
:;.. TrP:
m.temporalis LIP, m.masseter LIP, m.digastricus, m.levator scapulae LIP, m.trapezius
horní část LIP, krátké extenzory šíje LIP, paravertebrální svaly Cp LIP, m.SCM LIP,
mm.scaleni LIP, m. pectoralis major LIP, m.pectoralis minor LIP

Palpace kostních struktur:
>

Palpační

citlivost :

trnové a příčné výběžky Cp: .................................................... .

5. Vyšetřeni ostatních struktur:
> Orientační vyšetření TMK:
otevírání úst: norma předsun brady deviace brady vlevo/ vpravo
"zkouška 3 prstů": norma omezení . ........... .
> Vyšetření horních žeber:
• vyšetření I. žebra v předklonu: L norma omezení P norma omezení
• pružení dle Kubise: omezení pružení žeber L . . ............ .... P ................... .
> Vyšetření hrudní páteře do segmentu: omezení pohybu ................................ .
> Vyšetření pružení bederní páteře: omezení pružení ...................................... .
> Vyšetření ramenních kloubů:
• zevní rotace: L norma omezení P norma omezení
• vnitřní rotace: L norma omezení P norma omezení
jo>

Vyšetření kyčelních kloubů:

zevní rotace: L norma omezení P norma omezení
vnitřní rotace: L norma omezení
P norma omezení
flexe: L norma omezení P norma omezení
Patrickovo znamení: L negativní pozitivní P negativní pozitivní
> Vyšetření kloubni vůle SI skloubení:
• křížový hmat: L norma omezení P norma omezení
> Vyšetření kloubní vůle tibiofibulárního kloubu:
• směr dorzální L . . . P . . .
směr ventrální L ... P ...
> Orientační test funkce nohy:
P supinace . . . pronace ...
sym. asym. L supinace . . . pronace ...
(Hodnocení pohybu: norma (N), omezení RP (0), zvýšení RP (Z))
•
•
•
•

6.

Vyšetřeni
~

•

pohyboyÝch stereotypů dle Jandy
Flexe krku:
Hodnocení stereotypu: ~ optimální provedení

[j

chybné provedení

(Hodnocení stereotypu:
- optimální provedení
- hlava a následně krční páteř se postupně odvijejí od podložky, pohyb začíná přitažením
brady ke krku
- testovaný provede plynulý předklon hlavy, brada se nejkratší cestou přiblíží k Jossa
jugularis, bez třesu se v této poloze udrží po dobu 20 s
- chybné provedení
-pohyb začíná předsunutím hlavy a vysunutím brady nahoru
-pohyb není doveden do krajní polohy, při výdrži třes krčních svalů
-pohyb je pouze naznačen

> Abdukce paže:
•

Hodnocení stereotypu: O optimální provedení

O chybné provedení

(Hodnocení stereotypu:
- optimální provedení -pohyb provádí skupina abduktorů, zejména sval deltový, následné
zapojení horních vláken trapézového svalu působí pouze stabilizačně
- chybné provedení- pohyb začne aktivací horních vláken trapézu (zvednutí ramen a rotace
lopatek) nebo aktivací stabilizátorů trupu (úklon trupu na opačnou stranu)

7. Neurologické yyšetření
Orientační vyšetření hlavových nervů
ll> I. nerv (n. olfactorius)
• změny čichu ANO NE
ll> II. nerv (n. opticus)
• orientační vyšetření rozsahu zorného pole oka ::J norma ;:::: porucha
ll> ll., Iv., VI. nerv (n.oculomotorius, n.trochlearis, n.abducens)
• šířka očních štěrbin: symetrické zúžené LIP rozšířené LIP
• postavení bulbů: střední postavení strabismus
• pohyblivost bulbů: pohyby symetrické vázne pohyb v krajní poloze ............LIP
• přítomnost nystagmu ANO NE popis ........................................... .
• poměr zornic symetrické zúžené LIP rozšířené LIP
~ V. nerv (n.trigeminus)
• citlivost oblasti trojklanného nervu: sym. snížená zvýšená (větev I. II. III.)
• palpační citlivost výstupů nervu: ANO NE
ll> VII. nerv (n.facialis)
• mimika: symetrie asymetrie
• ehvostkův příznak I, II, III: ANO NE
ll> VIII.nerv (n.vestibulocochlearis)
• orientační vyšetření sluchu (šepot) ANO NE
• n.vestibularis viz. vyšetření vestibulárm'ho aparátu
ll> IX., X., XI., XII. n. (n. glossopharyngeus, n.vagus, n. accessorius, n.hypoglossus)
• postavení patrových oblouků: symetrie asymetrie
• poruchy polykání:
ANO NE
• poruchy výslovnosti: ANO NE
• zvedání ramen nad horizontálu ANO NE
• rotace hlavy ANO NE vlevo/vpravo
• plazení jazyka symetricky uchýlení vlevo/ vpravo
Vyšetření čití
~

Povrchové čití
• Taktilní: L dermatom e3 ... , e4 ... ,es ..., e6 ... , e7 ... ,es ..., Thl .. .
P dermatom e3 ... , e4 ... ,es ... , e6 ... , e1 ...,es ... , Thl .. .
(Hodnocení citlivosti: anestezie O, hypestezie 1, normestezie 2, hyperestezie 3)
~ Hluboké čití
• Pohybocit akrálně LHK .... , PHK .... , LDK ...., PDK . .. .
• Polohocit akrálně LHK ... ., PHK .... , LDK .... , PDK ... .
(Hodnocení citlivosti: anestezie O, hypestezie 1, normestezie 2)
• Vibrační čití
proc. spinosus e2 ... , e3 ... , e4 ... ,es ... , e6 ... , e1 ... , Thl ..., Th5 ... , L5 ...
proc. styloideus ulnae
L . . . P .. .
malleolus lateralis
L . . . P .. .
(Hodnocení pomocí ladičky 128Hz- stupeň 1 - 8)
Vyšetření

ll>
ll>
ll>

šlacbookosticovýcb reflexů:
bicipitový reflex L
tricipitový reflex L
styloradiální reflex L .....

ll>
ll>
ll>

bicipitový reflex P
tricipitový reflex P
styloradiálníreflex P .....

> patelámí reflex L
> reflex Achilovy šlachy L
> medioplantámí reflex L

> patelámí reflex P
> reflex Achilovy šlachy P .... .
> medioplantární reflex P .... .

(Hodnocení: žádná odpověď O, hyporejlexie 1, normoreflexie 3, hyperrejlexie 4, polykinetický
reflex 5)

vyšetření vestibulárního

aparátu:
.., Vestibulospinální reflexy (VSR):
• Tonusové odchylky na HKK:
Hautantův test: pozitivní
negativní
• Tonusové odchylky ve statické poloze (stoj):
Rombergův stoj I : bez titubací mírné titubace výrazné titubace neudrží se
Rombergův stoj II: bez titubací mírné titubace výrazné titubace neudrží se
Rombergův stoj III bez titubací mírné titubace výrazné titubace neudrží se
)- Vestibulookulární reflex (VOR):
• Test na polohovou závrať: L pozitivní negativní P pozitivní negativní

vyšetření mozečku:

> Zkouška prst - nos:
> Stewart- Holmes:

pozitivní negativní
pozitivní negativní
vyšetření průtoku arteria vertebralis
);;> De Kleynův test L pozitivní negetivní

P pozitivní negetivní

Příloha

4: Kazuistika pacientky

Vstupní yYŠetření ze dne 20.5.2008 (l.týden od úrazu)
Vyšetřovaná

osoba: J .H., žena
1979
Diagnóza: S 134 Podvrtnutí a natažení krční páteře

Ročník:

Anamnéza:
RA: otec- astma bronchiale, matka- cysta jater
OA:
- běžné dětské nemoci
- již od dětství šelest srdce (pravidelné kontroly po 3 letech)
za poslední rok opakované záněty močových cest (léčba antibiotiky), toho času bez obtíží
- zrak: krátkozrakost, 0,5 dioptrie bilaterálně- korekce brýlemi
úrazy: neguje
operace: apendektomie (v roce 1996)
alergie: peří, prach, roztoči
GA: menstruace od l2let, pravidelná, dříve bolestivá, po nasazení antikoncepce bez obtíží
FA: antikoncepce (od roku 2003)
abusus: příležitostně alkohol, nekuřák

PA:
- pracuje jako účetní v City Bank, práce na počítači, sedavé zaměstnání
hobby: četba historické literatury
sport: rekreačně turistika, jízda na kole
SA: svobodná, žije sama v panelovém domě ve 3. patře bez výtahu
NO:
Datum úrazu: 13.5. 2008
Datum ošetření lékařem: 14.5. 2008
Mechanismus vzniku úrazu (typ nárazu): zadní
Popis události při whiplash poranění (postavení krční páteře): neutrální
Užití bezpečnostních pásů: ANO
Úder do hlavy během dopravní nehody: NE
Ztráta vědomí: NE
Jiné úrazy následkem nehody: NE
Provedeno rtg vyšetření: ANO Kdy: 14.5.2008
Provedena jiná zobrazovací vyšetření: NE
Léčba krčním límcem: NE
Farmakologická léčba: ANO Jaké léky: lbalgin
Pracovní neschopnost: NE
Obtíže po whiplash poranění:
dopravní nehodě pociťovala pacientka bolest krku velmi výrazné intenzity s
omezenou a bolestivou hybností krční páteře. Po probuzení měla výrazný pocit závratě "pocit
houpání jako na lodi". Pacientka převezena přítelem na Emergency ÚVN, kde byla vyšetřena
neurologem. Dle rentgenologického a neurologického vyšetření nebyl zjištěn patologický
nález. Nyní si pacientka stěžuje na bolest v oblasti krku a střední hrudní páteře a na omezený
pohyb krční páteře. Závratě již neudává.
Bezprostředně po

Kineziologický rozbor:
Vyšetření

stoje statické
Vyšetření stoje zezadu
- hlava rotována mírně vpravo s lehkým úklonem k pravé straně
pravý ramenní kloub kraniálněji v porovnání s levým ramenním kloubem
naznačená scapula alata bil.
lehké propadnutí mezi vnitřní hranou lopatky a páteří bil.- oslabení mezilopatkového
svalstva
dolní úhel lopatky vpravo více vnitřně rotován v porovnání s levou stranou
asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků- vlevo výraznější
v oblasti ThL přechodu hypertonus paravertebrálních svalů, výraznější vpravo
šikmé postavení pánve- crista iliaca a SIPS vlevo výše proti opačné straně
rotace pánve vlevo
asymetrie subgluteálních rýh, pravá subgluteální rýha níže
stoj o úzké bazi, nákrok PDK mírně vpřed
Vyšetření

-

stoje zepředu
větší sešikmení klavikuly vpravo proti druhé straně
mírný laterální posun trupu vlevo vůči pánvi
svalové dysbalance abdominálního svalstva - horní část m.rectus abdominis v hypertonu,
hypotonie dolní části břišních svalů
vnitřní rotace femuru vůči tibii bil., více vpravo
deviace patel mediálně, více vpravo
pokles příčné i podélné klenby nožní bil.
hallux valgus bil.

Vyšetření

-

stoje zboku
hlavy
sternoskapulární linie vlevo- ve stejné výši
sternoskapulární linie vpravo- kraniální posun horního úhlu lopatky vůči
sternoclaviculárnímu kloubu téže strany
protrakce ramenních kloubů bil.
gibus v oblasti CTh přechodu
oploštělá Th kyfóza
zvýšená bederní lordóza s prodlouženou křivkou do ThL přechodu
břišní stěna mírně prominuje
anteverze pánve
předsun

Vyšetření

stoje dynamické
anteflexe trupu- omezený rozvoj horní krční páteře,

střední

hrudní páteře a dolní bederní

páteře

-

Thomayerova vzdálenost- poz. 30 cm
vyšetření dechového stereotypu: horní hrudní dýchání

Vyšetření aktivního a pasivního rozsahu pohybu krční páteře
Aktivní pohyby krční páteře
- anteflexe -bez omezení rozsahu pohybu (na 2 prsty vzdálenost sternum- brada), pohyb se
děje v CTh přechodu bez rozvoje horní Cp, bez bolesti
Čepojova vzdálenost- prodloužení o 1 cm
- retroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3, při pohybu zalomení v CTh přechodu, bolest
lateroflexe- omezení rozsahu pohybu o Y2 rozsahu pohybu bil., bolest bil.

-

rotace- omezení rozsahu pohybu o 113 vpravo, omezení o Y2 vlevo , bolest vlevo

Pohyby krční páteře proti izometrickému odporu
- bolest za pravým uchem při rotaci a lateroflexi vpravo, ostatní pohyby bez bolesti
Pasivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, na konci pohybu nastupuje bolest bez zpoždění
- retroflexe- omezení rozsahu pohybu pro bolest o 113
- lateroflexe vpravo- omezení rozsahu pohybu o Y2, bolest
lateroflexe vlevo- omezení rozsahu pohybu o Y2, bolest
- rotace vpravo- omezení rozsahu pohybu o V.. pro tah svalů, bez bolesti
rotace vlevo- omezení rozsahu pohybu o 113, na konci tvrdý odpor, bolest
Palpační vyšetření oblasti krčního
Palpační vyšetření svalů

-

regionu

zvýšené napětí a palpační citlivost m.temporalis vlevo
zvýšený tonus a palpační citlivost krátkých šíjových svalů (vpravo TrP)
palpačně citlivá horní část m. trapezius bil., více vpravo
palpačně citlivé mm.scaleni bil.
zvýšený tonus a palpační citlivost m.SCM bil.
m.levator scapulae- zvýšený tonus a palpační citlivost vpravo (TrP u horního úhlu lopatky
dx.)
zvýšené napětí a palpační citlivost m. pectoralis major bil.

Palpační vyšetření

-

kostních struktur
citlivost transverzálního výběžku vlevo obratle C 1
z laterální strany vpravo palpačně citlivý spinózní výběžek C2
palpační citlivost spinózních výběžků C3-C6 z laterální strany vpravo
palpační

Segmentální vyšetření krční páteře dle Lewita
AO skloubení
- omezení rozsahu pohybu do anteflexe, lateroflexe vlevo
Segmenty C 1-Th2
- omezení rozsahu pohybu do lateroflexe- C 1-C2 vpravo, C5-C7 vlevo
- omezení rozsahu pohybu do rotace C5-C7 vlevo
Vyšetření

rozsahu pohybu ostatních struktur

Temporomandibulámího kloub
otevírání a zavírání úst v normě, bez stranové deviace čelisti
- "zkouška 3 prstů" bez omezení
Sternoklavikulámí skloubení
- pruží všemi směry bil.
Vyšetření

žeber
omezené pružení a palpační citlivost 1., 2., 3. žebra vpravo a 2., 4. žebra vlevo

Vyšetření

Th páteře do segmnetu
omezení rozsahu pohybu Th4, Th5, Th6 do extenze

Vyšetření

-

bederní páteře
test pružením: omezené pružení a bolestivost L5, ostatní volné

Vyšetření

-

sakroiliakálního skloubení
křížový hmat- SI skloubení proží bil.

Vyšetření

-

rozsahu pohybu ramenních kloubů pasivně
omezení zevní rotace bil. pro tah m.pectoralis major
vnitřní rotace bez omezení

Vyšetření

-

rozsahu pohybu kyčelních kloubů pasivně
flexe- omezení bil. pro tah hamstringů
zevní rotace v normě bilat.
vnitřní rotace- omezení rozsahu pohybu vpravo, vlevo v normě
Patrickovo znamení: negativní bil.

Vyšetření

-

tibiofibulárního kloubu
pružení dorzálním a ventrálním směrem v normě bil.

Orientační

-

test funkce nohy
rozsahu pohybu při otáčení chodidla kolem jeho podélné osy do supinace a
pronacemírné omezení do pronace na PDK, ostatní pohyby v normě bil.

vyšetření

Vyšetření

pohybových stereotypů dle Jandy

Flexe krku
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení
- pohyb začal předsunem brady, nebyl doveden do krajní polohy, při výdrži patrný třes
krčních svalů

Abdukce paží
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení
- pohyb začal aktivací horních vláken trapézu bil., při pohybu zpět scapula alata bil.
Orientační vyšetření

-

hlavových

nervů

I. nerv (n. olfactorius)
- změny čichu: NE
II. nerv (n. opticus)
- orientační vyšetření rozsahu zorného pole oka: norma
III.. N .. VI. nerv (n.oculomotorius. n.trochlearis. n.abducens)
- šířka očních štěrbin: symetrické
- postavení bulbů: střední postavení
- pohyblivost bulbů: pohyby symetrické
- přítomnost nystagmu: NE
- poměr zornic: symetrické
nerv (n.tria;eminus)
- citlivost oblasti trojklanného nervu (větev I. II. III.): symetrická
- palpační citlivost výstupů nervu: NE
VII. nerv (n.facialis)
- mimika: symetrie
- Chvostkův příznak I, II, III: NE

v.

-

-

VIII.nerv (n.vestibulocochlearis)
- orientační vyšetření sluchu (šepot): norma
- n. vestibularis viz. vyšetření vestibulárního aparátu
IX .. X .. XI., XII. n. (n. glossophar.yngeus, n.vagus, n. accessorius, n.hypoglossus)
- postavení patrových oblouků: symetrie
- poruchy polykání: NE
- poruchy výslovnosti: NE
- zvedání ramen nad horizontálu: svede
- rotace hlavy: ANO
- plazení jazyka: symetricky

Vyšetření čití

-

Povrchové čití
- Taktilní : v oblasti dermatomu CS a C6 hyperestezie, ostatní v
Hluboké čití
- Pohybocit: akrálně na končetinách v normě
- Polohocit : akrálně na končetinách v normě
-

normě

Vibrační čití

proc. spinosus C2- st.8, C3- st.8, C4- st.7, C5- st.7, C6-st.6, C7- st.7, Thl- st.7,
ThS- st. S, L5- st. S
proc. styloideus ulnae
L st.8 P st.7
L st.S P st.8
malleolus lateralis
(Poznámka: při vyšetření v oblasti segmentů C2 a C3 pociťovala pacientka při vyšetření
vibracemi bolest, která se s klesající amplitudou snižovala)
(Hodnocení pomocí ladičky 128Hz -stupeň 1 - 8)
Vyšetření

-

šlachookosticových reflexů

na obou HKK:
na obou DKK:

Vyšetření

stč.
st.č.

3 (normoreflexie)
3 (normoreflexie)

vestibulámíbo aparátu:

Vestibulospinální reflexy:
- Hautantův test: negativní
- Rombergův stoj I : drobné titubace v obl. trupu všemi směry, bez výrazné aktivity
povrchových svalů
- Rombergův stoj II: titubace se zvýraznily -především v obl. horního trupu, lehká
aktivita m.quadriceps femoris bilat.
- Rombergův stoj III : zvýšené titubace celého těla, zvýšená aktivita ThL přechodu a
m.quadriceps femoris bilat.
(Poznámka: při Rombergově stoji III. pacientka udává subjektivní pocit houpání v prostoru)
Vestibulookulámí reflex (VOR):
- Test na polohovou závrať: negativní
Vyšetření mozečku:

-

-

Zkouška prst - nos: v normě bil.
Stewart- Holmes: negativní bil.

Vyšetření průtoku

-

arteria vertebralis
De Kleynův test: negativní bil.

Závěr vyšetření:

Statické a dynamické vyšetření stoie:
1. Porucha statiky páteře v sagitální rovině
2. Asymetrické postavení ramenních kloubů, vpravo kraniálněji
3. Stemoskapulární linie- vpravo kraniální posun horru'ho úhlu lopatky vůči
stemoklavikulárnímu kloubu, vlevo struktury ve stejné výši
4. Šikmé postavení pánve- pokles vpravo, rotace pánve vlevo
5. Plochonoží podélné i příčné bilaterálně
6. Hallux valgus bilaterálně
7. Omezený rozvoj páteře do anteflexe- vázne rozvoj dolní Lp, střední Thp a Cp
8. Horní typ dýchání
Vyšetření krční páteře

1. Celkově omezená dynamika krční páteře s výraznou bolestivostí
2. Výrazná palpační citlivost krční páteře, četné svalové spasmy v tomto regionu
3. Omezení rozsahu pohybu do segmentu v AO skloubení, v segmentech C1,C2 a CTh
přechodu

4. Nesprávný stereotyp flexe hlavy dle Jandy
ostatních struktur
1. Omezené pružení 1., 2., 3. žebra vpravo a 2., 4. žebra vlevo
2. Omezení rozsahu pohybu v segmentech Th4-Th6 do extenze
3. Omezené pružení a palpační citlivost L5
4. Na DKK omezená vnitřní rotace pravého kyčelního kloubu a pronace na akru PDK
Neurologické vyšetření
1. Hyperestezie v oblasti dermatomu C5 a C6 bilaterálně
2. Vibrační čití v oblasti spinosních výběžků krčních obratlů v normě, v oblasti C2 a C3
pociťována při vibracích bolest
3. Při Rombergově stoji III subjektivní pocit nejistoty v prostoru
Orientační vyšetření

Kontrolní vyšetření ze dne 9.6.2008 (4.týden od úrazu)
Pacientka od 27.5.2008 dochází 2krát týdně na fyziterapii na ORFM ÚVN. Dle předpisu
lékaře jsou prováděny měkké techniky v oblasti krčního regionu, aktivace hlubokých flexorů
krku, bylo zahájeno cvičení na krční páteř dle metody McKenzie. Dále byla předepsána
elektroléčba- TrAbertův proud -deskové elektrody v lokalizaci EL2 , intenzita na hranici
tolerance (podprahově algická intenzita), 15 min., 2krát týdně, 6x.
Subjektivně pacientka udává zlepšení stavu, avšak bolesti v oblasti krční a střední hrudní
páteře v menší intenzitě stále přetrvávají. Na pocity nejistoty v prostoru si nestěžuje.

Kontrolní kineziologický rozbor:
Vyšetření

-

stoje statické a dynamické

bez výraznějších změn

Vyšetření aktivního a pasivního rozsahu pohybu krční páteře
Aktivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, pohyb se děje především v CTh přechodu, bez
bolesti

-

Čepojova vzdálenost- prodloužení o 2 cm
retroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3, při pohybu zalomení v CTh přechodu, v
konečné fázi pohybu mírná bolest
lateroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3 bil., bez bolesti
rotace- omezení rozsahu pohybu o 1/3 bil., bez bolesti

Pohyby krční páteře proti izometrickému odporu
- bolest za pravým uchem při rotaci a lateroflexi vpravo, ostatní pohyby bez bolesti
Pasivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
- retroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3, na konci pohybu bolest
- lateroflexe vpravo- omezení rozsahu pohybu o ~ , na konci pohybu tah, bez bolesti
lateroflexe vlevo- omezení rozsahu pohybu ~ , na konci pohybu tah, bez bolesti
- rotace vpravo- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
rotace vlevo- omezení rozsahu pohybu o 113, na konci tvrdý odpor, bolest
Palpační vyšetření

oblasti krčního regionu

Palpační yyšetření svalů

-

zvýšený tonus a palpační citlivost krátkých šíjových svalů vpravo
palpačně citlivá horní část m. trapezius vpravo
palpačně citlivé mm.scaleni vpravo
zvýšený tonus a palpační citlivost m.SCM bil.
m.levator scapulae- zvýšený tonus a palpační citlivost vpravo (TrP u horního úhlu lopatky
dx.)
zvýšené napětí a palpační citlivost m. pectoralis mj. bil.

Palpační yyšetření

-

kostních struktur
citlivost transverzálního výběžku vlevo obratle C 1
z laterální strany vpravo palpačně citlivý spinosní výběžek C2, C3
palpační citlivost spinosních výběžků C4-C5 z laterální strany vpravo
palpační

Segmentální vyšetření krční páteře dle Lewita
AO skloubení
- omezení rozsahu pohybu do lateroflexe vlevo
Segmenty Cl-Th2
omezení rozsahu pohybu do lateroflexe- C l-C2 vpravo, C5-C7 vlevo
- omezení rozsahu pohybu do rotace C5-C7 vlevo
Vyšetření

rozsahu pohybu ostatních struktur

Vyšetření

žeber
- omezené pružení a palpační citlivost 1. žebra vpravo a 2., 4., 6. žebra vlevo
Vyšetření Th páteře do secmnetu
- omezení rozsahu pohybu Th4, Th5, Th6 do extenze
Vyšetření

pohybových stereotypů dle Jandy

Flexe krku
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení

Abdukce paží
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení
Orientační vyšetření

-

hlavových nervů
vyšetření hlavových nervů bez patologického nálezu

Vyšetření čití

-

Povrchové čití
- Taktilní : v oblasti dermatomu CS a C6 přetrvává hyperestezie, ostatní v
IDuboké čití
- Pohybocit: akrálně na končetinách v normě
- Polohocit : akrálně na končetinách v normě

~

Vibrační čití

-

normě

proc. spinosus C2- st.S, C3- st.7, C4- st.7, CS- st.7, C6-st.6, C7- st.7, Th1- st.7, Th5st.8, L5- st. 7
proc. styloideus ulnae
L st.S P st.S
malleolus lateralis
L st.S P st.S
(Poznámka: při vyšetření ladičkou horních segmentů krční páteře C2-C3 již není pociťována
bolest)
Vyšetření

-

šlachookosticových reflexů
reflexy na končetinách st.č.3 (normoreflexie)

Vyšetření vestibulárního aparátu:
Vestibulospinální refle:xy:
- Hautantův test: negativní
- Rombergův stoj I : drobné titubace v obl. trupu všemi směry, bez výrazné aktivity
povrchových svalů
- Rombergův stoj II: titubace se lehce zvýraznily - především v obl. horního trupu,
lehká aktivita m.quadriceps femoris bil.
- Rombergův stoj III : zvýšené titubace celého těla, zvýšená aktivita ThL přechodu a
m.quadriceps femoris bil.
(Poznámka: při Rombergově stoji III. pacientka již neudává subjektivní pocit houpání v
prostoru, ale pouze lehký tah k pravé straně)

Vestibulookulámí reflex (VOR):
- Test na polohovou závrať: negativní bil.
Vyšetření mozečku:

-

testy negativní

Závěr vyšetření:

Statické a dynamické yyšetření stoje:
1. Celkové držení těla a dynamika páteře bez výraznějších změn
Vyšetření krční páteře

1. V menší míře stále přetrvává omezení rozsahu pohybu krční páteře
2. Palpační citlivost krční páteře snížena, svalové spasmy v tomto regionu v menší míře
přetrvávají

3. Stále omezení rozsahu pohybu do segmentu v AO skloubení, v segmentech Cl,C2 a
CTh přechodu
Orientační yyšetření ostatních struktur
1. Omezené pružení 1. žebra vpravo a 2., 4., 6. žebra vlevo

2. Omezení rozsahu pohybu v segmentech Th4-Th6 do extenze
3. Ostatní nezměněno
Neurologické yYšetření
1. Hyperestezie v oblasti dermatomu C5 a C6 bilaterálně
2. Vibrační čití v oblasti spinózních výběžků krčních obratlů v normě, v horních
segmentech již není při vibracích pociťována bolest
3. Při Rombergově stoji III lehký tah k pravé straně

Kontrolní yyšetfení ze dne 8. 7.2008 (B.týden od úrazu)
Pacientka dokončila sérii terapií na ORFM ÚVN. Celková léčba trvala 6 týdnů. Dle ústního
sdělení fyzioterapeutky byly v souladu s indikací lékaře prováděny měkké techniky v oblasti
krční páteře, aktivace hlubokých flexorů krku, cvičení na krční páteř dle metody McKenzie,
mobilizace v segmentech s omezeným rozsahem pohybu, aktivace mezilopatkového svalstva
a korekce držení těla.
Subjektivně pacientka udává, že je prakticky bez bolestí. Pociťuje pouze lehké napětí v oblasti
šíje. Pocity nejistoty v prostoru od úrazu již nesledovala.

Kontrolní kineziologický rozbor:
Vyšetření

-

stoje statické
sagitální rovině výrazně nezměněny
symetričtější postavení pletencu ramenních, stále pravý ramenní kloub lehce kraniálněji
symetričtější postavení lopatek, dolní úhel pravé lopatky již bez výrazné vnitřní rotace
symetričtější postavení klavikul
sternoskapulární linie- ve stejné výši bil.
přetrvává šikmé postavení pánve- crista iliaca a SIPS vlevo výše proti opačné straně
rotace pánve vlevo
stoj o normální bazi, bez nákroku
křivky páteře v

Vyšetření

-

stoje dynamické
Anteflexe trupu- omezený rozvoj horní krční páteře a dolní bederní páteře
Thomayerova vzdálenost- poz. 20 cm
Vyšetření dechového stereotypu: horní hrudní dýchání

Vyšetření

aktivniho a pasivního rozsahu pohybu krční páteře
Aktivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, pohyb se děje především v CTh přechodu, bez
bolesti
- čepojova vzdálenost- prodloužení o 2 cm
- retroflexe- bez omezení pohybu, zalomení v oblasti CTh přechodu, bez bolesti bil.
- lateroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3 vlevo, vpravo bez omezení, bez bolesti bil.
- rotace- omezení rozsahu pohybu o 1/3 vlevo, vpravo bez omezení, bez bolesti bil.
Pohyby krční páteře proti izometrickému odporu
- nepociťuje bolest při žádném z prováděných pohybu
Pasivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
- retroflexe- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
- lateroflexe vpravo- bez omezení a bolesti

-

lateroflexe vlevo- omezení rozsahu pohybu o o ~. svalový tah na konci pohybu, bez
bolesti
rotace vpravo- bez omezení a bolesti
rotace vlevo- omezení rozsahu pohybu o 1/3, na konci pohybu tvrdý odpor, bez bolesti

Palpační vyšetření

oblasti krčního regionu

Palpační yYšetření svalů

-

zvýšený tonus krátkých šíjových svalů vpravo již bez palpační citlivosti
citlivá horní část m. trapezius vpravo
zvýšený tonus m.SCM vpravo
m.levator scapulae- bez TrP a palpační citlivosti v oblasti horního úhlu lopatky vpravo
zvýšené napětím. pectoralis mj. bil.

palpačně

Palpační yYšetření

-

kostních struktur
z laterální strany vpravo palpačně citlivý spinosní výběžek C2, C3
palpační citlivost spinosních výběžků C5-C6 z laterální strany vpravo

Segmentální vyšetření krční páteře dle Lewita
AO skloubení
- volné ve všech směrech
Segmenty Cl-Th2
- omezení rozsahu pohybu do lateroflexe v segmentech C5-C6 vlevo
- omezení rozsahu pohybu do rotace v segmentech C5-C6 vlevo
\yšetření

rozsahu pohybu ostatních struktur

Vyšetření žeber

-

omezené pružení a palpační citlivost 1., 2. žebra vpravo

Vyšetření

-

rozvoj

Th páteře do segmnetu
páteře do extenze ve všech segmentech

Ostatní nezměněno viz.vstupní yyšetření
\yšetření

pohybových stereotypů dle Jandy

Flexe krku
- Hodnocení stereotypu: správné provedení
pohyb začal přitažením brady ke krku, byl doveden do krajní polohy, při výdrži bez třesu
krčních svalů

Abdukce paží
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení
Orientační vyšetření

-

vyšetření

hlavových

nervů

hlavových nervů bez patologického nálezu

Vyšetření čití

-

Povrchové čití
- Taktilní : v oblasti dermatomu C5 a C6 přetrvává hyperestezie, ostatní v
Hluboké čití
- Pohybocit: akrálně na končetinách v normě
- Polohocit : akrálně na končetinách v normě

-

Vibrační čití

-

normě

proc. spinosus C2- st.8, C3- st.7, C4- st.8, C5- st.8, C6-st.7, C7- st.7, Thl - st.7, Th5st.8, L5- st. 7
L st.8 P st.8
proc. styloideus ulnae
L st.S P st.S
malleolus lateralis
Vyšetření

-

šlachookosticových reflexů

reflexy na končetinách

Vyšetření

stč.3

(normoreflexie)

vestibulárního aparátu:

Vestibulospinální reflexy:
- Hautantův test: negativní
- Rombergův stoj I : drobné titubace v obl. trupu všemi směry, bez výramé aktivity
povrchových svalů
- Rombergův stoj ll: titubace se lehce zvýraznily -především v obl. horního trupu, bez
výrazné aktivity povrchových svalů
- Rombergův stoj III : zvýšené titubace celého těla, zvýšená aktivita ThL přechodu a
m.quadriceps femoris bil.
(poznámka: při Rombergově stoji III. pacientka stále udává lehký tah k pravé straně)
Vestibulookulámí reflex (VOR):
- Test na polohovou závrať: negativní bil.
Vyšetření mozečku:

-

testy negativní

Závěr yyšetření:

Statické a dynamické yYšetření stoje:
1. Zakřivení páteře v sagitální rovině výrazně nezměněno
2. Symetričtější postavení ramenních pletenců
3. Stemoskapulární linie ve stejné výši bilaterálně
Vyšetření krční páteře

1. Zlepšení dynamiky krční páteře, v menší míře přetrvává omezení rozsahu pohybu do

2.

lateroflexe a rotace vlevo
citlivost krční páteře snížena, svalové spasmy v tomto regionu v menší míře

Palpační

přetrvávají

3. Obnoven rozsah pohybu v AO skloubení všemi směry, přetrvává omezení rozsahu
pohybu do lateroflexe a rotace vlevo v CTh přechodu
4. Správný stereotyp flexe šíje
Orientační yYšetření ostatních struktur
1. Omezené pružení 1., 2. žebra vpravo
2. Bez omezení rozsahu pohybu v segmentech Th4-Th6 do extenze
3. Ostatní nezměněno
Neurologické yYŠetření
1. Hyperestezie v oblasti dermatomu C5 a C6 bilaterálně
2. Vibrační čití v oblasti spinózních výběžku krčních obratlů v normě
3. Při Rombergově stoji III stále mírný tah k pravé straně

Výstupní yyšetření ze dne 4.8.2008 (12.týden od úrazu)
Pacientka je 12. týden od úrazu a měsíc po ukončení fyzioterapie.
denních aktivit žádné obtíže v oblasti krčního regionu.

běžných

Subjektivně

neudává během

Kontrolní kinezioiQ&ický rozbor:
Vyšetření

-

stoje statické a dynamické

bez výraznějších změn v porovnání s kontrolním vyšetřením ze dne 8.7.2008

Vyšetření

aktivního a pasivního rozsahu pohybu krční páteře

Aktivní pohyby krční páteře
anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, pohyb se děje především v CTh přechodu, bez
bolesti
- Čepojova vzdálenost- prodloužení o 2 cm
- retroflexe- bez omezení pohybu, zalomení v oblasti CTh přechodu, bez bolesti
- lateroflexe- omezení rozsahu pohybu o 1/3 vlevo, vpravo bez omezení, bez bolesti
- rotace- omezení rozsahu pohybu o 1/3 vlevo, vpravo bez omezení
Pohyby krční páteře proti izometrickému odporu
- nepociťuje bolest při žádném z prováděných pohybů
Pasivní pohyby krční páteře
- anteflexe- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
- retroflexe- bez omezení rozsahu pohybu, bez bolesti
- lateroflexe vpravo- bez omezení a bolesti
lateroflexe vlevo- omezení rozsahu pohybu o ~ pro tah svalů, bez bolesti
- rotace- omezení rozsahu pohybu o 1/3, na konci pohybu tvrdý odpor, bez bolesti
Palpační vyšetření

oblasti krčniho regionu

Palpační yyšetření syalů

zvýšený tonus a palpační citlivost krátkých šíjových svalů
palpačně citlivá horní část m. trapezius vpravo
zvýšené napětím. pectoralis mj. bil.
kostních struktur
z laterální strany vpravo palpačně citlivý spinosní výběžek C3
palpační citlivost spinosních výběžků C5-C6 z laterální strany vpravo

Palpační yyšetření

-

Segmentální vyšetření krční páteře dle Lewita
AO skloubení
- volné ve všech směrech
Segmenty Cl-Th2
- omezení rozsahu pohybu do lateroflexe v segmentech C5-C6 vlevo
- omezení rozsahu pohybu do rotace v segmentech C5-C6 vlevo
Vyšetření

rozsahu pohybu ostatních struktur

Vyšetření

-

žeber
omezené pružení a palpační citlivost 1., 2. žebra vpravo a 6. žebra vlevo

Vyšetření

-

Th páteře do se&J1llletu
omezení rozsahu pohybu Th5, Th6 do extenze

Ostatní nezměněno viz. vstupní yyšetření

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
Flexe krku
- Hodnocení stereotypu: správné provedení

Abdukce paží
- Hodnocení stereotypu: chybné provedení
Orientační vyšetření

-

vyšetření

hlavových nervů
hlavových nervů bez patologického nálezu

Vyšetření ěití

-

Povrchové čití
- Taktilní : v oblasti dermatomu es a e6 přetrvává hyperestezie, ostatní v
Hluboké čití
- Pohybocit: akrálně na končetinách v normě
- Polohocit : akrálně na končetinách v normě

normě

Vibrační čití

proc. spinosus e2- st.S, e3- st.S, C4- st.7, es- st.S, C6-st.7, C7- st.7, Th1- st.S, Th5st. 7, LS- st. S
proc. styloideus ulnae
L st.8 P st.8
malleolus lateralis
L st. 7 P st. S
Vyšetření

-

šlachookosticových reflexů
reflexy na končetinách st.č.3 (normoreflexie)

Vyšetření vestibulárního aparátu:
Vestibulospinální reflm:
- Hautantův test: negativní
- Rombergův stoj I : drobné titubace v obl. trupu všemi směry, bez výrazné aktivity
povrchových svalů
- Rombergův stoj II: titubace se lehce zvýraznily - především v obl. horního trupu, bez
výrazné aktivity povrchových svalů
- Rombergův stoj III : zvýšené titubace celého těla, zvýšená aktivita ThL přechodu a
m.quadriceps femoris bil.
(Poznámka: subjektivně při Rombergově stoji III stále tah k pravé straně)

Vestibuloolrulární reflex (VOR):
- Test na polohovou závrať: negativní bil.
Vyšetření mozečku:

-

testy negativní

Závěr X)'Šetření:

Statické a dynamické yYšetření stoje:
1. Držení těla v sagitální rovině výrazně nezměněno
2. Symetričtější postavení ramenních pletenců přetrvává
3. Stemoskapulární linie ve stejné výši bilaterálně
Vyšetření krční páteře

1. Zlepšení dynamiky krční páteře, přetrvává mírné omezení rozsahu pohybu do
lateroflexe a rotace vlevo
2. Palpační citlivost krční páteře snížena, svalové spasmy v tomto regionu v menší míře
přetrvávají

3. Obnoven rozsah pohybu v AO skloubení všemi směry, přetrvává omezení rozsahu
pohybu do lateroflexe a rotace vlevo v CTh přechodu
4. Správný stereotyp flexe šíje
Orientační yYŠetření ostatních struktur
1. Omezené pružení 1., 2. žebra vpravo a 6. žebra vlevo
2. Omezení rozsahu pohybu v segmentech ThS-6 do extenze
3. Ostatní nezměněno
NeuroloW,cké yYšetření
1. Hyperestezie v oblasti dermatomu CS a C6 bilaterálně
2. Vibrační čití v oblasti spinózních výběžků krčních obratlů v normě
3. Při Rombergově stoji Ill stále mírný tah k pravé straně

Při1oha

5: Fotodokumentace- stemoskapulámí linie

Obr.18: Stemoskapulární linie vlevo,
vstupní vyšetření

Obr.l9: Stemoskapulární linie vlevo,
výstupní vyšetření

Obr.20: Stemoskapulární linie vpravo,
vstupní vyšetření

Obr.21: Stemoskapulární linie vpravo,
výstupní vyšetření

Příloha

6: Dotazník navržený The Quebec Task Force on WAD (63)

Ifyou have the symptom now, how severe is it?

Present
I

Symptoms

I

Neck/shoulder pain

I

IReduced/painful neck

Yes

Mild

Moderate

Severe

Unbearable

o

mm
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o

o

o

OD

OD

I

D

D

o

o

I

o

o

o

o

No

movements

I

Headache
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Dizziness/ unsteadiness
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o

o

o

o

o

N ausea/ vomiting
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o

o

o

o

o

I

Reduced/painful jaw
movement
Numbness, tingling, or
pain in arm or hand

Right
Left

Numbness, tingling, or
pain in leg or foot

Right
Left

I

I

I

I

o on o

o

o

o

o

o

Ringing in the ears

II ooo c

o

o

o

o

o

Memory problems
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o

o

o

o

o

Problems concentraiting

!"J DOO

a

o

o

o

a

Vision problems

O OLJC

o

o

a

o

o

Difficulty swalloving

I

LLo
__w_e_r_ba_c_k~p_wn_·______________L__
o _c _o o______o__~_____a__________o__________o__________o__

Pacientka při každém vyšetření dostala nevyplněný dotazník, pro názornost byly údaje
pacientky zpracovány dohromady do jednoho dotazníku. Jednotlivá vyšetření jsou barevně
odlišena.
o 1. týden od úrazu
o 4.týden od úrazu
o 8.týden od úrazu
o 12.týden od úrazu

__j

Pň1oha

7: Vizuální analogové škály bolesti (34)

VIZUÁLNÍ ANALOGOVÉ ŠKÁLY PRO MĚŘENÍ BOLESTI

Na každou úsečku vyznačte prosím pocit, který je nad ní nadepsaný. Levý krajní bod
odpovídá nepřítomnosti daného pocitu, pravý krajní bod bod odpovídá nejhoršímu stupni
pocitu, jaký si dovedete představit. Krátkým přeškrtnutím úsečky označte, kam spadá váš
pocit, tedy to, co cítíte vy. Na první úsečce označte intenzitu bolesti, jak je vaše bolest silná.
Na druhé úsečce označte nepřijemnost bolesti, jak je vám vaše bolest nepříjemná.

1. Intenzita bolesti (VAS-1)

Žádná

lt--+-1---+!- - ---t-1- - - - --------11

Nejhorší možná

2. Nepříjemnost bolesti (VAS-U)

Žádná

---;1- - - -- +1- - - - - -------;1

t-l

Nejhorší možná

Pacientka při každém vyšetření dostala nevyplněné úsečky, pro názornost byly údaje
pacientky zpracovány dohromady do jednoho záznamu. Jednotlivá vyšetření jsou barevně
odlišena.

_ 1. týden od úrazu

(VAS-1) 48 mm

(VAS-U) 43 mm

_ 4. týden od úrazu

(VAS-1) 26 mm

(VAS-U) 13 mm

_ 8. týden od úrazu

(VAS-I) 6 mm

(VAS-U) Omm

_ 12. týden od úrazu (VAS-1) Omm

(VAS-U) O mm

Pň.loha

8: Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti
McGillovy univerzity (33)

STANDARDIZOVANÁ ČESKÁ VERZE KRÁTKÉ FORMY DOTAZNÍKU BOLESTI
MCGILLOVY UNIVERZITY
·-----

Tento dotazník obsahuje slova, kterými popisujeme bolest. Přečtěte si, prosím, každé slovo a
uveďte, zda označuje pocit, který charakterizuje vaši bolest, popřípadě jak je tento pocit silný.
Odpovědi označte vždy vpravo, .P?dle ,nadepsaného klíče: Jestliže daná charakt~sti~a
neodpovídá vaší bolesti, uveďte O (ZADNA).Pokud je taková bolest pociťována jako MIRNA,
uveďte 1, pokud je STŘEDNÍ uved'te 2, jestliže je silná 3. Uved'te vždy první dojem po
přečtení každého slova, nic nevynechávejte.
--·

- ------·

ŽÁDNÁ

MÍRNÁ

STŘEDNÍ

SILNÁ

0000

1

2

3

VYSTŘELUJÍCÍ

00

1

22

3

BODAVÁ

00

1

2

3

000

1

2

3

00

1

22

3

0000

1

2

3

PALČIVÁ

0000

1

2

3

TRVALÁ

0000

1

2

3

TÍŽIVÁ

0000

1

2

3

o

1

2

3

0000

1

2

3

UNAVUJÍCÍ

00

1

2

3

OSLABUJÍCÍ

00

1

2

3

VZBUZUJÍCÍ STRACH

00 00

1

2

3

DEPRIMUJÍCÍ- KRUTÁ

0000

1

2

3

TEPAJÍCÍ

OSTRÁ
KŘEČOVITÁ

HLODAVÁ
--

--

CITLIVÁ NA DOTEK
--· -

ŘEZAVÁ

Pacientka při každém vyšetření dostala nevyplněný dotazník, pro názornost byly údaje
pacientky zpracovány dohromady do jednoho dotazníku. Jednotlivá vyšetření jsou barevně
odlišena.

1. týden od úrazu

(PRI-S) 12b.

(PRI-A) 4b.

(PRI-T) 16b.

4. týden od úrazu

(PRI-S) 8b.

(PRJ-A) 2h.

(PRJ-T) JOb.

8. týden od úrazu

(PRl-S) I b.

(PRI-A) Ob.

(PRI-T) lb.

12. týden od úrazu (PRl-S) Ob.

(PRI-A) Ob.

(PRJ-T) Ob.

Příloha

l

9: Schéma těla navržené The Quebec Task Force on WAD (63)

Q

o

f

c

A

~

o

1

B

1. týden od úrazu- Schéma těla A
4. týden od úrazu- Schéma těla B
8. týden od úrazu- Schéma těla C
12. týden od úrazu- pacientka již žádná místa na schématu těla nenakreslila

a

c

Příloha

10: Obsah přiloženého CD

CD obsahuje data z provedených

měření

zaznamenaná softwarem Bioware a soubory

programu MS Excel, které posloužily k provedení většiny výpočtů.
Obsah CD je organizován dle následujícího schématu:

1.

adresář

DATA

a. název souborů:

i. DD
ii. MM

DD MM RR AA BB

-

-

- den
-měsíc

iii. RR

- rok

iv. AA

- provedení měření

v. BB

b. formát

souborů:

00

- otevřené oči

ZO

- zavřené oči

DV

- stoj na dvou vahách

- pořadové číslo měření

DAT

2. adresář VÝPOČTY
a. data.xls:

základní úprava dat pro zpracování v prostředí softwaru
MSExcel
výpočet dílčí

b. výsledky_l.xJs:

c. výsledky_2.xls:

dráhy pohybu COP

výpočet

celkové dráhy pohybu COP

výpočet

rychlosti pohybu COP

hodnocení kvality vybraných úseků
výpočet

rozptylu jednotlivých souborů dat

porovnání výsledků

