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Abstrakt 

Název: Pohybová aktivita u pacientů po chirurgické léčbě bederní páteře. 

 

Cíle: Hlavní cíl systematické rešerše je zjistit, jaká fyzioterapeutická 

intervence po operaci bederní páteře pro hernii meziobratlové ploténky 

je nejefektivnější a nabídnout optimální pohybovou aktivitu 

bezprostředně po operaci i v dlouhodobé fázi rekonvalescence. 

Výzkumná otázka: 

1. Který z fyzioterapeutických postupů po operaci bederní páteře je 

nejvíce efektivní? 

2. Jaká pohybová aktivita po operaci bederní páteře z pohledu 

fyzioterapeuta je nejoptimálnější? 

Metody: Systematická rešerše podle určených metodologických parametrů. 

 

Výsledky: Systematická rešerše odpověděla na hlavní výzkumné otázky. Nejvíce 

efektivní fyzioterapeutický postup je kombinace předoperační edukační 

přípravy pacienta, brzké mobilizace pacienta v lůžku a vertikalizace ve 

stejný den operace a následné ambulantní fyzioterapie začínající kolem 

4. týdne po operaci s minimální frekvencí 2 krát týdně.  

Nejoptimálnější pohybová aktivita z pohledu fyzioterapeuta je 

komplexní cvičení složené z posilovacích, protahovacích a 

stabilizačních cvičení trupu a dolních končetin, cvičení na zvýšení 

rozsahu pohyblivosti a kondiční trénink v minimální frekvenci 2 krát za 

týden. 

Klíčová slova: Bederní páteř, meziobratlová ploténka, diskektomie, fyzioterapie, 

pohybová aktivita. 

  



 

Abstract 

Title: Physical activity of patients after surgical treatment of the lumbar spine. 

 

Aim: Main aim of the diploma thesis is to investigate which physiotherapeutic 

intervention for patients after spinal surgery is the most effective one and 

offer optimal activity immediately after the surgery and in a long term 

phase.  

Investigate questions: 

1. Which physiotherapeutic intervention is the most effective one? 

2. Which type of physical activity is the most optimal one? 

 

Methods: A systematic review on the topic. 

 

Results: The review answers the questions about physiotherapy after lumbar surgery 

in acute and long term phase after surgery and shows current trends and 

unique approaches in this study area. 

 

Keywords: Lumbar spine, intervertebral disc herniation, microdiscectomy, 

physiotherapy, physical activity. 
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1 Úvod 

Degenerativní onemocnění lze definovat jako plynulou řadu změn, u nichž je často 

nemožné odlišit fyziologické projevy stárnutí od druhotných patologických, vzniklých 

jako reakce na řadu exogenních a endogenních vlivů. Je to progredující onemocnění, 

které vede k destruktivním změnám a postihuje také páteř. V etiologii se prokazuje 

mnoho faktorů, jedním z prokázaných je přetěžování páteře a genetické dispozice. 

Rozvoj degenerativního postižení je v jistém smyslu fyziologický děj, který se vyvíjí 

v důsledku opakovaných mechanických podnětů a klesající biologické schopnosti 

reparace (Gallo, 2011). Na mikroskopické úrovni nalézáme degenerativní změny na 

páteři již v první dekádě života, makroskopické změny pak v třetí dekádě života. Kolem 

60. roku života mají minimální degenerativní změny téměř všichni, ale všechny se 

nemusí klinicky projevit. Dnes má 80 % populace zkušenost s bolestí zad v bederním 

úseku (Boriková, a další, 2015). 

Degenerativní onemocnění je většinou dlouhodobé, chronické onemocnění a 

významně ovlivňuje i psychiku pacienta a snižuje kvalitu života, mimo jiné ovlivňuje i 

pohybovou aktivitu. Jedním z východisek léčby je chirurgický zákrok, který bez 

náležité následné odborné péče postrádá význam. Každý takový zásah (trauma) 

vyžaduje dlouhodobou podporu a péči pro zdárný návrat do života. Při zotavovacím 

procesu je nutné nastavit správnou míru pohybové aktivity pro stimulaci regenerace 

měkkých tkání, obnovení ztracené stability páteře a celkové kondice pacienta. Existuje 

řada doporučení i standardů fyzioterapeutické péče po operaci bederní páteře. Ve své 

diplomové práci bych se chtěla s těmito standardy seznámit, utřídit je a hlavně 

prozkoumat, na jakém základě jsou vytvořené. 

Jak jsem zmínila, na vznik degenerativního onemocnění působí několik různých 

faktorů, ráda bych pomocí literární rešerše zjistila, jaké faktory hrají roli pro určení 

fyzioterapeutické péče a pohybové aktivity v pooperačním období. 

V rámci holistického pohledu je pacient chápán jako biopsychosociální jednotka. 

Pro zkvalitnění jeho života a správné motivace k pohybu musíme být schopni 

odpovědět na všechny otázky, které ho ohledně toho mohou napadnout. Na základě 

rešeršní části diplomové práce bych chtěla být schopná odpovědět na otázky 

k pohybové aktivitě nejen v akutním pooperačním období, ale i z dlouhodobého 

hlediska. 
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1.1 Cíl 

Diplomová práce byla napsána formou systematické literární rešerše s úkolem 

porozumět doporučením pohybové aktivity po operaci bederní páteře. Je zaměřena na 

pacienty s degenerativním onemocněním meziobratlové ploténky, které se projevuje 

výhřezem disku  podle popsané klasifikace s následnou chirurgickou léčbou a 

navazující fyzioterapeutickou intervencí. 

Hlavní cíl systematické rešerše je zjistit, jaká fyzioterapeutická intervence po 

operaci bederní páteře pro hernii meziobratlové ploténky je nejefektivnější a nabídnout 

optimální pohybovou aktivitu bezprostředně po operaci i v dlouhodobé fázi 

rekonvalescence včetně nutných restrikcí. 

Ačkoliv rešeršní práce s podobným cílem byly už ve světě vytvořeny (Marchand, a 

další, 2016) (Macedo, a další, 2013) (Oosterhuis, a další, 2014), dodnes je nejasné, jaká 

míra nebo charakter pohybové aktivity z pohledu fyzioterapeuta je ta nejefektivnější a 

nejblahodárnější pro pacienta a jeho rekonvalescenci (Gilmore, a další, 2015). Kdy je 

nejlepší pacienta vertikalizovat do sedu, stoje, chůze. Je nutná bederní ortéza? Jaké další 

restrikce a doporučení je nutné dodržovat po operaci pro výhřez meziobratlové 

ploténky? Je možné řídit automobil, chodit plavat nebo jezdit na kole? A kdy? Podle 

čeho se má pacient ale také odborník orientovat při vytváření a dodržování různých 

doporučení. Na všechny tyto otázky bych chtěla odpovědět svou diplomovou prací. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Anatomie, kineziologie, biomechanika páteře 

Páteř je osová kostra trupu. Tvoří nosnou oporu a pohyblivý pilíř celého těla. Je 

složena z jednotlivých kostí – obratlů, které jsou navzájem pevně, ale pohyblivě 

spojeny. Obratle se podle oblasti těla dělí na krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční 

(Čihák, 2011). Pro zlepšení funkce je páteř zakřivena v sagitální rovině, střídá se 

lordóza s kyfózou. Bez zakřivení je celková délka páteře přibližně 70 cm, tvoří přibližně 

40 % délky těla. Kolem páteře je řada stavebních komponent, které mají protektivní a 

hybnou funkci. Jedná se o systém tvořící osový skelet – páteř, spoje na páteři, svaly 

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

V širším kontextu do systému patří i  řídící jednotka, tedy část nervové soustavy, která 

zabezpečuje funkce systému, případně se na jeho činnosti podílí. Při analýze stavby a 

funkce páteře je vhodné vycházet z koncepce tzv. pohybového segmentu. Pohybový 

segment je základní funkční jednotkou páteře. Anatomicky se pohybový segment skládá 

ze sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové 

destičky, fixačního vaziva a svalů. Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře 

tři základní komponenty. Obratle a meziobratlové vazy tvoří nosnou a pasivně fixační 

komponentu, meziobratlové destičky a cévní systém páteře reprezentují 

hydrodynamickou komponentu a kinetickou a aktivně fixační komponentou jsou klouby 

páteře a svaly (Dylevský, 2009). 

2.1.1 Nosné komponenty páteře – obratle 

Obratel je základním stavebním prvkem nosné komponenty páteře. Existuje 33 – 34 

obratlů, rozdělené podle oblasti těla na 7 krčních obratlů, 12 hrudních, 5 bederních, 5 

křížových a 4 – 5 kostrčních obratlů. Mezi obratli je 23 meziobratlových destiček. Páteř 

je tedy tvořena celkem z  24 pohybových segmentů. Uvedený počet segmentů platí pro 

95 % páteří dospělých lidí, zbývající počet má odlišný počet obratlů (Čihák, 2011). 

Obratle mají v zásadě stejnou stavbu, s výjimkou prvních dvou. Každý samostatný 

obratel se skládá z těla obratle, obratlového oblouku ohraničujícího obratlový otvor a 

kloubních výběžků. Tělo obratle je nejmasivnější část a tvoří nosné prvky obratle, které 

jsou sestaveny ze dvou typů kostí – spongiozní a kompaktní. Boční plochy těla tvoří 

cylindrické, krátké kosti s tenkou kompaktou a styčné plochy těla obratle silnější 
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deskovitá kompakta. Poměrně hojná spongióza obratlových těl obsahuje až do vysokého 

věku krvetvornou kostní dřeň. Kompaktní část obratle přenáší 45 – 75 % vertikálního 

zatížení působícího na obratel, spongiózní část nese zbývající zatížení. Hlavní zatížení 

nesou masivní těla bederních a dolních hrudních obratlů. Obecně platí, že pevnost těla 

obratle na tlak působící v osovém směru je 5 – 7 x větší než pevnost na tlak působící 

v bočném nebo předozadním směru. Je také vysoká korelace mezi hustotou obratlového 

těla a jeho mechanickou odolností. Redukce nebo přestavba spongiózy (např. 

osteoporóza) výrazně snižují mechanickou odolnost obratlových těl. Nejzatíženějším 

segmentem je lumbosakrální přechod, kde se na malé styčné ploše koncentruje zatížení 

dané hmotností horní poloviny těla. Pevnost v tlaku v této části dosahuje až 7 kPa a 

možnost deformace je 15 % (Karas, a další, 1991). 

Těla krčních obratlů jsou úzká a v sagitální rovině sedlově promáčknutá. Styčné 

plochy mají oválný až ledvinovitý tvar. Výška těla osciluje mezi 14 – 16 mm a mají 

tendenci k růstu  kraniokaudáním směrem. Těla hrudních obratlů jsou vysoká 20 – 25 

mm a v předozadní rovině dosti hluboká. Nejmasivnější těla mají obratle bederní, výška 

jejich těl je asi 30 mm. Tvar těla je ledvinovitý, processi spinosi mají tvar čtverhranných 

destiček, původní processi transverzi zanikly a zůstaly po nich pouze větší přídatné 

výběžky (processus accessorius). Pátý bederní obratel je vpředu vyšší než vzadu a tvoří 

promontorium, vyčnívající předhůří na přechodu mezi bederní páteří a kostí křížovou. 

Lumbosakrální přechod je locus minoris resistentiae páteře. Horní kontaktní plocha 

křížové kosti je lehce skloněna dopředu, respektive meziobratlová destička L5 – S1 je 

fixována pouze vazy a má proto značnou tendenci sklouznout dopředu a dolů (Véle, 

2006). 

2.1.2 Fixační komponenty páteře – vazy 

Nosné komponenty pohybových segmentů páteře – obratle jsou fixovány vazy a 

svaly. Vazivové spoje jsou pasivní částí nosné komponenty páteře. Obecně vazy 

zpevňují kloubní pouzdra a jsou pak jejich součástí, nebo probíhají mimo pouzdra a 

jako izolované vazivové pruhy spojují sousedící kosti. Vazy mají podobnou stavbu jako 

šlachy, tvoří je svazky kolagenních vláken s různou účastí vláken elastických. 

Předpokládá se, že kloubní pouzdra a standardní vazy obsahují 4 – 5 % elastických 

vláken. Větší množství elastických vláken bylo u člověka zjištěno pouze ve vazech 

spojujících obratlové oblouky. Tyto krátké žluté vazy (liggamenta flava) mají až 71 % 

elastických vláken, jeden typ vazů, který se podílí na fixaci segmentů (Dylevský, 2009). 
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Druhý typ jsou dlouhé vazy fixující přímo obratlová těla. Tyto vazivové komponenty 

páteře jsou bohatě inervovány a jsou proto významným zdrojem informací signalizující 

napětí, respektive směr pohybu určitého úseku páteře (Véle, 2006). 

Dlouhé vazy 

Přední podélný vaz (lig. longitudinale anterius) běží po přední ploše obratlových  

těl – od předního oblouku atlasu až na přední plochu křížové kosti. Tvoří ho 20 – 25 

mm široký pruh kolagenního vaziva, který je vždy pevněji fixován k hornímu okraji 

obratlového těla než k jeho dolnímu okraji. Tradované volnější spojení s vazivovými 

prstenci meziobratlové destičky neurochirurgové nepotvrzují. Napíná se při dorsální 

flexi, brání ventrálnímu vysunutí meziobratlové destičky a svazuje a zpevňuje prakticky 

celou páteř (Dylevský, 2009). 

Zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius) se rozpíná po přední stěně páteřního 

kanálu – od týlní kosti až na kost křížovou. Svou stavbou je užší než přední vaz a 

v bederním úseku je redukován pouze na několik vazivových proužků. Vaz nekryje 

celou zadní plochu meziobratlové destičky a zejména v bederním úseku, kde je velmi 

úzký, je fixován spíše k periostu obratlových oblouků než k tělům a meziobratlovým 

destičkám bederní páteře. Mezi skeletem a přední plochou vazu je štěrbinovitý prostor 

vyplněný žilními pleteněmi. Podobně jako přední vaz, zadní podélný vaz zpevňuje 

celou páteř a tvoří přední stěnu páteřního kanálu. Napíná se při anteflexi a brání 

vysunutí meziobratlové destičky do páteřního kanálu. Zábrana v pohybu meziobratlové 

destičky je vlastně zadním podélným vazem nejhůře zajištěna v bederním úseku páteře, 

kde je vaz taky nejužší. Také proto je 62 % výhřezů destiček lokalizováno právě 

v bederních segmentech páteře. Anatomická úprava zadního podélného vazu 

v bederních segmentech páteře prezentuje další locus minoris resistentiae osového 

skeletu (Dylevský, 2009). 

Krátké vazy 

Krátké vazy spojují přímo obratlová těla. Žluté vazy (ligg. interarcualia, ligg. flava) 

spojují oblouky sousedících obratlů a upínají se do periostu celého obvodu obratlového 

oblouku. Uzavírají páteřní kanál a doplňují obratlové oblouky. Obsahují nejvíce 

elastických vláken (až 71%), vlákna přibývají v kraniokaudálním směru. Díky tomu 

dokáží akumulovat kinetickou energii anteflexe, napínají se a svou pružností vrací 

segment z anteflexe zpět do původní polohy. Trnové výběžky obratlů spojují ligg. 
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interspinalia, jdou paralelně s interspinálními svaly hlubokého systému páteře. Jsou to 

krátké silné svazky převážně kolagenních vláken. Formují šíjovou přepážku (septum 

nuchae) na lebce a pomáhají fixovat hlavu ve vzpřímené poloze. Napřimují pohybové 

segmenty celé páteře a tím omezují rozevírání trnových výběžků. Mají ale velkou 

tendenci ke zkrácení a dochází k následnému omezení předklonu. 

Další krátké vazy páteře jdou mezi příčnými výběžky obratlů (ligg. 

intertransverzalia). Svou strukturou doplňují výše zmíněné vazy, jelikož jsou tvořeny ze 

slabých svazků prostorově nepravidelně orientovaných kolagenních vláken, převážně 

v krční páteři. V hrudní páteři jsou intimně spojeny se stejnojmennými svalovými 

snopci a tím působí pevněji a v bederní páteři tvoří membranózní útvary kolagenních 

vláken. Plní funkci akumulační a omezující. Jsou součástí komplexu hrudníku, zdrojem 

akumulované energie vdechových svalů a limitují rozsah předklonu a úklonu na 

kontralaterální stranu. (Dylevský, 2009) 

2.1.3 Hydrodynamické komponenty – meziobratlové destičky (disci 

intervertebrales) 

Meziobratlové destičky jsou chrupavčité útvary spojující sousedící plochy 

obratlových těl. Celkem je jich třiadvacet, mezi atlasem a čepovcem disk není. Destičky 

se velmi významně podílejí na délce těla, tvoří 25 % délky presakrálního úseku páteře. 

Délka velmi kolísá v závislosti na věku, obsahu vody, pohybové aktivitě nebo zakřivení 

páteře. Je dostatečně známo, že výška těla kolísá v průběhu dne až o 1 – 2 cm. 

Desetiminutová trakce Th – Lp vede k prodloužení o 5 mm, to znamená 1,9 mm na 

jeden pohybový segment (Dylevský, 2009). 

Meziobratlové destičky jsou ploténky vazivové chrupavky, obalené tuhým 

kolagenním vazivem, a na plochách sousedících obratlových těl je vrstva hyalinní 

chrupavky, která slouží hlavně pro zajištění látkové výměny destičky a připojení 

meziobratlové ploténky k obratlovým tělům. Buňky destičky tvoří 20 – 30 % objemu 

destičky, jsou zde chondroblasty, fibroblasty a chordové buňky jádra destičky. 

Kolagenní vlákna destičky tvoří lamelárně uspořádané vazivové prstence, vlákna 

sousedících lamel se přibližně pod pravým úhlem kříží a vzniká trojrozměrná struktura. 

Lamely jsou početnější na předním obvodu destičky. Buňky a kolagenní vlákna jsou 

zasazena do amorfní glykoproteinové a polysacharidové hmoty obsahující navíc další 

řadu enzymů (Boriková, a další, 2015). 
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Meziobratlové destičky jsou tvořeny centrálním jádrem (nukleus pulposus), 

vazivovým prstencem (anulus fibrosus) a vrstvou hyalinní chrupavky („end plate“) 

(Šrámek, 2015). 

Centrální jádro je složené z nepravidelně uspořádaných kolagenních vláken typu II 

a radiálně uložených elastických vláken. Mezi vlákny jsou v řídké koncentraci přítomné 

chordové buňky, podobné chondrocytům. Buňky destičky tvoří 20 – 30 % objemu 

destičky. Celé jádro je vyplněné vysoce hydratovaným proteoglykanovým gelem. 

Proteoglykany jsou sloučeniny bílkovinné povahy, na které jsou navázány 

glykosaminoglykany, například chondroitisulfát nebo keratansulfát. Proteoglykanový 

gel obsahuje navíc řadu enzymů, minerálních látek a malé množství tuku. Díky svému 

složení dokáží absorbovat velkou axiální zátěž bez změny tvaru (Boriková, a další, 

2015). 

Anulus fibrosus je vazivová chrupavka obalená tuhým kolagenním vláknem. 

Kolagenní vlákna tvoří lamelárně uspořádané vazivové prstence, které se přibližně pod 

pravým úhlem kříží a dávají vznik trojrozměrné struktuře. Lamely jsou početnější na 

předním obvodu destičky (Dylevský, 2009). Anulus fibrosus je od zevní hrany až do své 

1/3 bohatě senzitivně inervován vlákny A delta a C sinuvertebrálních nervů a vlákny 

rami ventrales míšních nervů. Nociceptivní vlákna jsou nejhustěji rozmístěna 

v povrchových lamelách meziobratlové ploténky. Přední a zadní část meziobratlové 

ploténky je senzitivně inervována sympatickou pletení formovanou větvemi rami 

communicantes grisei (Nedělka, a další, 2011). 

Na okrajových zónách disků je vrstva hyalinní chrupavky v šíři 0,6 – 1 mm. Tato 

zóna, nazývaná „end plate“, slouží k metabolismu ploténky a ke spojení se sousedními 

těly obratlů. „End plate“ se chová jako polopropustná membrána, přes kterou při 

odlehčení proudí do vazivových prstenců destičky ve vodě rozpuštěné cukry, ionty a 

jiné molekuly dalších látek. Proudění je obousměrné a je závislé na tlakových poměrech 

v celém systému. Spojení s periostem obratlů a podélnými vazy páteře zajišťují i velmi 

pevné svazky vaziva (Boriková, a další, 2015). 

Meziobratlové destičky jsou hlavními hydrodynamickými tlumiči, dokáží 

absorbovat statickou i dynamickou zátěž díky hospodaření s vodou pomocí tlakového a 

osmotického mechanismu. V meziobratlové destičce je tlak velmi proměnlivý (v 

závislosti na zátěži a poloze těla), ale vždy o několik tisíc N vyšší než v okolí, krevní 

tlak v cévách dřeně obratlových těl a v cévách vaziva páteřního segmentu je obvykle 

velmi nízký. Za těchto podmínek je zřejmé, že tekutina disku má i spontánní tendenci 
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odtékat do cévního, především do žilního systému okolních struktur. Proto je tlakový 

mechanismus doplněn o osmotický. Osmotický mechanizmus je založený na rozdílu ve 

vazebné kapacitě sloučenin pro vodu. Mukopolysacharidy (makromolekuly amorfní 

hmoty meziobratlového disku) jsou silně hydroskopické a poměrně pevně vážou 

obrovské množství vody, jejich vazebná kapacita se dokonce při určitém zatížení 

destičky zvětšuje. Osmotický mechanismus zajišťuje i funkci látkové výměny 

intervertebrálního disku – biosyntézu kolagenu a mukopolysacharidových komplexů. 

Při nedostatečném fungování, nejčastěji dehydrataci ploténky, dochází k tvorbě 

nekvalitního kolagenu a ke ztrátě pružnosti meziobratlové ploténky (Dylevský, 2009). 

Při statickém zatížení se pružné lamely anulus fibrosus napínají, disk se rovnoměrně 

oplošťuje a stlačuje nc. pulposus. Při dynamickém zatížení je chrupavka zatěžována 

nerovnoměrně, jádro je nepatrně posunováno vnitřním prstencem podle směru pohybu 

páteře a anulus fibrosus je na jedné straně stlačován a na opačné straně namáhán v tahu. 

Celý systém je nejvíce namáhán při kombinaci axiálního tlaku s rotací (Dylevský, 

2009). 

2.1.4 Kinetické komponenty páteře – klouby a svaly 

Spojení páteře zajišťují meziobratlové ploténky a meziobratlové klouby jako 

funkční jednotka. Meziobratlové klouby (art. intervertebrales neboli fasetové klouby) 

jsou klasické synoviální klouby mezi kloubními výběžky obratle. Kloubní plochy jsou 

variabilní ve tvaru i sklonu. Kloubní pouzdra jsou volná, nejvolnější v bederním úseku. 

Obsahují synoviální výstelku, která tvoří drobné řasy (meniskoidy). Jejich uskřinutí 

vytváří blokády. (Dylevský, 2009) 

Svaly pohybující páteří a trupem patří do anatomicky rozdílných skupin, patří sem 

např. zádové, břišní, krční svaly. Obratlová těla včetně výběžků slouží jako úponová 

místa autochtonních zádových svalů (m. erector spinae) a některých povrchových 

zádových svalů. Na přední plochu L1 – L3 se upíná bederní část bránice (Šrámek, 

2015). 

Nejhlouběji uložené krátké intersektorové svaly (transverzospinální systém – mm. 

multifidi a rotatores) propojují jednotlivé obratle navzájem. Probíhají většinou podél 

stejnojmenných ligament. Jsou silně promíseny vazivovými snopci, nemají výrazný 

fasciální obal a netvoří svalová bříška. Jejich funkce je statická. Podílejí se na vzpřímení 

páteře. 
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Střední intersektorové svaly propojují několik segmentů mezi sebou a vytváří již 

větší funkční celek. Jsou silnější a delší, mají zřetelné fasciální obaly a tvoří viditelná 

bříška. Dlouhé intersektorové svaly jsou silné, viditelné a palpačně dobře přístupné. 

Mají silnou fázickou složku, integrují pohyb páteře jako celku (Véle, 2006). 

Kinetické komponenty páteře tvoří předpoklad k pohybu a udržení stability 

axiálního systému. Pohyblivost jednotlivých úseků páteře je dána součtem drobných 

pohybů meziobratlových kloubů, mírou stlačitelnosti meziobratlových plotének a 

pohyblivostí a tuhostí svalově vazivových struktur. Z mechanického hlediska se jedná o 

složitý kinematický řetězec o proměnné tuhosti a značném stupni volnosti. 

Páteř může vykonávat čtyři různé typy pohybů: předklony (flexe) a záklony 

(extenze), úklony (lateroflexe), otáčení (rotace), pérovací pohyby. Rozsah pohybu je 

značně závislý na věku, na flexibilitě vyšetřovaného a je velmi individuální. Nedostatek 

pohyblivosti v jednom segmentu páteře může být kompenzován zvýšením pohyblivosti 

sousedních segmentů a tím se lokální omezení pohybového rozsahu nemusí vůbec 

projevit na hodnocení celkového rozsahu páteře. (Karas, a další, 1991) 

Rozsah pohybu je nejomezenější v oblasti bederní páteře, mechanicky 

nejnamáhanějším úseku páteře. Lumbosakrální přechod tvoří locus minoris resistentiae 

celé páteře. Jednak kvůli sklonu os sacrum dopředu má L5 tendenci ke sklouznutí 

dopředu a dolů, dále kvůli gravitační zátěži a kvůli přenosu sil z pletence horních 

končetin a pánevního pletence. Maximum zátěže bederní páteře je při rychlém zvedání 

břemene z předklonu. Síla paravertebrálních svalů axiálním směrem, kterou je třeba 

vyvinout pro udržení rovnováhy je 141 kg při flektovaných dolních končetinách a 

napřímeném trupu. Axiální tlak na ploténku LS přechodu je v mezích od 282 kg do 726 

kg (Véle, 2006). 

Pohyby v úseku bederní páteře (Véle, 2006): 

 flexe 

o horní obratel se naklání dopředu, otevírá se zadní část 

meziobratlového prostoru a nc. pulposus má tendenci se posunout 

k páteřnímu kanálu 

o relaxuje lig. longitudinale anterius 

o napíná se kloubní pouzdro, ligamenta flava, interspinalia, 

supraspinale, longitudinale posterius (omezují rozsah flexe) 

 extenze 
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o horní obratel se naklání dozadu, nc. pulposus má tendenci se 

posunout dopředu 

o ligamentozní struktury se relaxují až na lig. longitudinale anterius 

o přibližují se proc. articulares a proc. spinosi, které se mohou až 

dotýkat (omezení extenze) 

o rozsah flexe – extenze, pohybu v sagitální rovině, v juvenilním věku 

70   – 95   

 laterální flexe 

o horní obratel se sklání ke straně úklonu 

o je sdružena s kontralaterální rotací v závislosti na stupni lordózy (při 

větší lordóze je rotace výraznější, při vymizelé téměř mizí) 

 rotace 

o velmi omezena  

2.1.5 Páteřní kanál 

Jednotlivé pohybové segmenty vytvářejí svým spojením páteřní kanál, který má 

hlavní protektivní funkci pro míchu. Otvory jednotlivých obratlů tvoří kostěný podklad 

kanálu a doplňují jej žluté vazy (lig. flava) vzadu a zadní podélný vaz vepředu (lig. 

longitudinale posterius). Do stran je otevřen párovými meziobratlovými otvory 

(foramen intervertebrale). Těmi prochází žilní a arteriální pleteně společně s míšním 

nervem. Míšní nerv vzniká spojením předního a zadního míšního kořene těsně před 

výstupem z foramen intervertebrale. Dura mater spinalis doprovází jako nálevkovitá 

výchlipka ze saccus durae matris spinalis (kořenová pochva) míšní nerv až do foramen 

intervertebrale a tam srůstá s epineuriem. Mícha končí v oblasti L2, dál pokračují jen 

kořeny lumbálních a sakrálních nervů jako cauda equina. Po výstupu z foramen 

intervertebralia tvoří míšní nervy složité pleteně (plexus lumbalis a sacralis), které 

inervují oblast dolních končetin a pánve (Šrámek, 2015). 

Žilní pleteně páteře sahají od lebky až ke křížové kosti, jdou podél lig. longitudinale 

posterius. Jsou tvořeny žilami bez chlopní a rozsáhle anastomozují s žilami hlavy a 

pánve. Mají velmi nízký tlak krve, při určité operační poloze jsou prázdné, kolabované 

(Véle, 2006). 



21 

2.1.6 Biomechanika bederní páteře 

Za fyziologického stavu spolu všechny anatomické části páteřního kanálu 

spolupracují tak, že je zajištěna optimální hybnost i dostatečná tuhost páteře. K tomu 

výrazně dopomáhá i celkový tvar páteře tvořený plynulými křivkami. V sagitální rovině 

páteř vytváří dvojitý oblouk od krční lordózy, hrudní kyfózy po bederní lordózu a 

kyfózu křížové kosti (Karas, a další, 1991). 

Bederní lordóza má fyziologické rozpětí úhlu velmi široké. Z anatomického 

hlediska je úhel bederní lordózy svírán mezi osou dolní krycí ploténky posledního 

hrudního obratle a osou krycí ploténky obratlového těla S1. Tento úhel dosahuje 

průměrně 65  . Nebyly nalezeny rozdíly v úhlu bederní lordózy mezi pohlavími, avšak 

byl nalezen sklon k oploštění u starších osob. Lordotická křivka nemusí přesně 

anatomicky odpovídat bederní části páteře. Inflexní bod přechodu mezi hrudní kyfózou 

a bederní lordózou se totiž může vůči segmentu Th12 – L1 posunout kraniálně nebo 

kaudálně (Šrámek, 2015). Nejventrálnější bod křivky je nazýván apex. Křivka je 

promítána do oblasti předního podélného vazu a je konstruována jako dva kruhové 

oblouky se středy kružnic na horizontále protínající apex křivky v oblasti obratle L4 

(Roussouly, a další, 2011).  

Křivka celé páteře umožňuje při bipedálním pohybu účinně absorbovat kinetickou 

energii. Zakřivení páteře je výhodné pro získání pružnosti, ale i pevnosti (Kapandji, 

2008). Oblouk je pevnější než přímka, a v případě zakřivení páteře lze její pevnost 

popsat vzorcem C
2
 + 1, (kde C je počet oblouků). Z výpočtu vyplývá, že páteř se dvěma 

lordózami a dvěma kyfózami je 17 krát pevnější než kdyby ji tvořil jediný oblouk (UK, 

2017). Míru napřímení páteře popisuje Delmasův Index. Hodnota Delmasova Indexu 

má funkční význam, páteř se zvýšenými křivkami je dynamickým typem, kdežto páteř 

se sníženými křivkami je typem statickým (Harrison, a další, 1998). Existuje mnoho 

metod snažících se definovat optimální sagitální rovnováhu páteře. Kromě klinického 

vyšetření je hodnocen boční rentgenový snímek celé páteře a pánve stojícího člověka. 

Sledované parametry lze rámcově rozdělit na globální, týkající se celé páteře, a lokální, 

týkající se pouze její části (Šrámek, 2015). 

Mezi nejčastěji používaný globální parametr sagitální rovnováhy patří „C7 plumb 

line“ nebo také „sagittal vertical index“, která se konstruuje jako svislice procházející 

středem obratlového těla C7 vztažena ke křížové kosti. Dalším důležitým globálním 

parametrem je T9 tilt, gravitační centrum lidského těla se nachází ventrálně od obratle 

Th9. Pak je T9 tilt definován jako úhel mezi svislicí a spojnicí středu obratlového těla 
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T9 a středu hlavic stehenních kostí (Duval - Beaupere, a další, 1987). Chirurgicky 

neměnný, a proto velmi významný parametr, je tzv. pelvic incidence, tj. úhel mezi 

spojnicí středu hlavic stehenních kostí a středu krycí ploténky obratlového těla S1 

s kolmicí na krycí ploténku obratlového těla S1 (Legaye, a další, 2005). 

Důležitými lokálními parametry bederní páteře jsou „sacral slope“, definovaný jako 

úhel mezi osou krycí ploténky obratlového těla S1 a horizontálou, a „lordosis tilt“, což 

je úhel mezi svislicí a spojnicí indexního bodu přechodu mezi bederní lordózou a hrudní 

kyfózou s přední hranou obratlového těla S1 (Šrámek, 2015). 

Jednotlivé regiony jsou zajištěny jak funkcí svalovou, tak ligamentózním aparátem. 

Svalový aparát automaticky reaguje na změny, situaci vyhodnocuje a znovu nastavuje 

postavení. Z biomechanického hlediska lze popsat riziková místa, která jsou 

charakterizována změnou poddajnosti. Tuhost pánevního pletence je dána především 

morfologicky. Stabilita bederní oblasti je zajištěna zejména svalovou funkcí. Přechod 

k oblasti hrudníku je z tohoto pohledu pozvolný a i zde hraje významnou roli svalová 

rovnováha (Otáhal, a další, 1996).  

Vnější silové vektory se během pohybu rozšiřují o rotační a střižné. Jejich význam 

se razantně zvyšuje při poruše v oblasti pánevní lordózy (sklon pánve a sakra). 

Při terapeutickém působení máme značnou možnost tyto síly eliminovat (aktivní změna 

pozice pánve, pasivní podpora v sedu, použití korzetu, redukce váhy). Vnitřní síly, které 

jsou způsobeny svalovou aktivitou, hrají významnou roli při vzniku páteřní patologie. 

Vnitřní síly vznikají při posturální stabilizaci, tj. během držení segmentů těla při 

působení zevních sil (Kolář, 2006). Silové vektory vnitřních sil ovlivňují vývoj 

regionálních biomechanických parametrů a zároveň při patologické situaci 

anatomických poměrů rozhodují o zatížení, které může tuto poruchu kompenzovat nebo 

dekompenzovat (Kolář, 2009). Bránice ve stabilizační funkci reaguje jako píst, který 

stlačuje obsah dutiny břišní a chová se jako viskózně elastický sloupec, čímž zvyšuje 

nitrobřišní tlak (McGill, a další, 2001). 
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Obrázek 1: Tuhost a pohyblivost páteře (UK, 2017) 

Funkční segment je část vymezená dvěma sousedními obratli a pasivními a 

aktivními strukturami, které se mezi nimi nacházejí. Osa pohybu segmentu v sagitální 

rovině je umístěna v intervertebrálním kloubu. Mezi obratli je intervertebrální disk, 

který je zatížen kompresivním axiálním tlakem. Aktivními strukturami jsou vazy a 

svaly páteře, které přitahují obratlová těla k sobě a odlehčují axiální tlak. Mezi diskem a 

pasivními i aktivními strukturami je dynamická rovnováha (Véle, 2006). Globální 

držení těla je odrazem jednotlivých vnitřních a vnějších sil působících na jedince. Snaha 

celku je zajištění pozice ve vertikále. V případě patologické situace dochází ke 

kompenzačním mechanizmům tak, aby byla zajištěna postura s minimální zátěží 

statických a dynamických struktur. Adaptační mechanismy však mohou vést k akcentaci 

nevýhodných sil (Kolář, 2009). 

Komplexní zatížení působící na páteř nese hlavně meziobratlová ploténka a 

facetové klouby, z nich se mechanické zatížení přenáší na přilehlé pohybové segmenty. 

Meziobratlová ploténka v klidové fázi vykazuje pozitivní intradiskální tlak díky 

hydrostatickému tlaku v nucleus pulposus, který působí proti tahové silové vlastnosti 

annulus fibrosus, ligamentům a svalům spojující pohybové segmenty. Pokud je 

meziobratlová ploténka zatížena, zvýší se intradiskální tlak a tím se zvýrazní tahové síly 

annulus fibrosus a výsledkem je tuhost celé meziobratlové ploténky, díky tomuto 



24 

mechanismu dokáže meziobratlová ploténka odolávat i velmi velkým zatížením. 

Funkční pohybová jednotka páteře je stabilnější při větších zatíženích než při menších. 

Zatížení určuje různé biomechanické vlastnosti viskoelastické tkáně i uvnitř 

meziobratlové ploténky. Kolagenní vlákna annulus fibrosus vykazují největší pevnost 

v tahu na anteriorní ploše disku a na její nejzevnější části, jsou tam přítomna kolagenní 

vlákna typu I. Na vnitřní straně annulus fibrosus a více posteriorně se nacházejí 

kolegenní vlákna typu II. Vnitřní část annulus fibrosus je ve spojení s matrix a jádrem a 

obsahuje větší zastoupení vody a proteoglykanů. Viskoelastické vlastnosti tkáně disku 

umožňují dvojí chování ve funkční pohybové jednotce – flexibilní při nízkém zatížení a 

rigidní při vysokém zatížení. 

Meziobratlová ploténka má několik mechanismů, jak odolávat kompresnímu 

zatížení, kterému je vystavena. První mechanickou ochranu tvoří vrstva chrupavky „end 

plate“. Prostorová struktura kolagenových vláken v annulus fibrosus dovolí určitou míra 

deformace, výška meziobratlové ploténky se díky tomu může snížit až o 25 %. Pokud 

zatížení nepovoluje, dochází k odtoku tekutin skrz vrstvu „end plate“ a výška disku se 

nadále snižuje. Po odeznění zatížení se navrátí osmotická rovnováha, vyrovná se 

koncentrace vody ve vnitřní části disku a díky velké tahové síle annulus fibrosus se 

obnoví celá výška meziobratlové ploténky do původního stavu. Všechny mechanismy 

se ale musí doplňovat, aby docházelo k optimálnímu fungování. Když například 

poklesne tlak uvnitř disku kvůli nedostatečné hydrataci vodou (kvůli nedostatečnému 

hydrostatickému tlaku), annulární vlákna jsou vystavena nízkým tahovým silám a to 

snižuje jejich schopnost odolávat vyklenování disku pod zátěží (Postacchini, 1999). 

2.2 Degenerativní onemocnění 

Degenerativní onemocnění je nezánětlivý proces, který prvotně poškozuje 

meziobratlové ploténky páteře. Později dochází i ke změnám všech kostěných a 

vazivových struktur páteře. Degenerace je spojená s procesem stárnutí. Zatím neumíme 

určit, jakou měrou se jednotliví činitelé podílejí na vzniku degenerace ani do jaké míry 

jde o fyziologický proces stárnutí a kde nastupuje patologie. Víme, že na vzniku 

degenerace se podílí zátěž a genetické dispozice. Zátěží je myšleno chronické 

přetěžování v neměnné poloze nebo každý nepatrný úraz, ale i hypokineza (Véle, 2006). 

Proces postihuje zejména subaxiální krční páteř (nejčastěji ploténku C5 – C6) a 

bederní páteř, u níž prevalence postižení stoupá kraniokaudálním směrem. 
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Mikroskopické degenerativní změny páteře lze pozorovat už v první dekádě života, 

ty makroskopické po 30. – 40. roce (Šrámek, 2015). V dnešní době je výskyt 

degenerativních onemocnění páteře mimořádně častý, roční prevalence je 35%, 

celoživotní prevalence 60 – 90%. V pracovní neschopnosti je dočasně 1% populace 

(Novotná, 2012). 

Cílem této kapitoly je podat ucelený obrázek o degenerativním onemocnění bederní 

páteře se zaměřením na etiopatogenezi a vymezení základních dosud známých 

diagnostických jednotek a udělat souhrn různých postupů vyšetření a léčby. 

2.2.1 Patofyziologie 

Patofyziologické degenerativní změny začínají v mezibuněčné ploténce 

(chondróza), kdy dojde k narušení rovnováhy mezi syntézou a degradací stavebních 

prvků ploténky. V nucleus pulposus jsou z buněk nejčastěji zastoupeny chondrocyty, 

v extracelulární hmotě (matrix) je pak vysoký obsah proteoglykanů, vody a kolagenu 

typu II (Šrámek, 2015). Mezi proteoglykany převažuje agregan, který je silně 

hydroskopický a poměrně pevně váže značné množství vody a udržuje hydrataci matrix 

pomocí osmotického tlaku. Matrix je dynamická struktura, její molekuly jsou 

kontinuálně rozkládány proteinázami syntetizovanými buňkami disku. Rovnováha mezi 

syntézou a rozkladem a akumulací makromolekul předurčuje kvalitu a integritu matrix, 

v důsledku tedy mechanické vlastnosti samotného disku. Hlavní funkcí nucleus 

pulposus je absorpce axiální zátěže. Navíc je integrita matrix důležitá pro udržení 

avaskulární a aneurální přirozenosti zdravého disku (Chrobok, 2006). 

Naopak anulus fibrosus má vysoké zastoupení fibroblastů, obsah vody je nižší a 

převažuje kolagen typu I, což umožňuje odolávat tažným a střižným silám (Šrámek, 

2015). 

Při degenerativním procesu dochází na molekulární úrovni ke zvýšení tvorby 

degradativních enzymů z rodin MMP (matrix metaloproteináz) a ADMATS (a 

disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) a také prekurzorů zánětu 

cytokinů, zejména interleukinů IL – 1, 6, 8 a TNF – α. Proteoglykany jsou degradovány 

(fragmentovány) a tvorba extracelulární hmoty se snižuje, obsah vody v nucleus 

pulposus klesá a kolagen typu II je nahrazován za kolagen typu I, což má za následek 

strukturální desintegraci anulus fibrosus. Současně dochází k hlubšímu vrůstání 

nervových vláken do anulus fibrosus, což je pravděpodobnou příčinou diskogenních 

bolestí. 
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Dále dochází k mucinozní degeneraci anulus fibrosus a na mikroskopické i 

makroskopické úrovni v něm vznikají trhliny. Následkem střižných sil dochází 

ponejvíce k obvodovým delaminacím jednotlivých vrstev anulus fibrosus, radiální 

trhliny v posterolaterální části anulus fibrosus vznikají naopak následkem axiální zátěže 

(Adams, a další, 2006). Tato fáze degenerativního procesu se nazývá dysfunkce 

(Kirkaldy - Willis, a další, 1982). Může dojít k prolabování jádra k zevním vrstvám 

anulus fibrosus, které jsou bohatě inervovány (Paleček, a další, 2004). Takto poškozená 

meziobratlová ploténka může podlehnout zánětlivé přestavbě, dehydrataci a patologické 

reinervaci, která je způsobena prorůstáním nervových vláken do centrální části 

meziobratlové ploténky (sprouting) s trvalým mechanickým a zánětlivým nociceptivním 

drážděním (Nedělka, a další, 2011).  

Dalším z postižení meziobratlové ploténky může být kolaps anulus fibrosus do 

nucleus pulposus beze změny zevního tvaru meziobratlové ploténky (internal disc 

disruption) (Crock, 1986). Nucleus pulposus postupně ztrácí ovoidní tvar a proniká skrz 

trhliny, výška ploténky se snižuje a může dojít k migraci (výhřezu) nucleus pulposus 

mimo ploténku (Amonoo - Kuofi, 1991). Klinicky dochází ke zvýšení flexibility, 

hypermobility a nestability páteře (porucha funkce okolních vazů). 

Redistribuce sil a zvýšení tlaku působícího na krycí ploténky a meziobratlové 

klouby má za následek kompenzační zvětšení absorpční plochy tvorbou osteofytů na 

okraji krycích plotének. To může být spojeno s dalším typem postižení anulus fibrosus 

– lézí periferního pletence (spondylóza) (Hilton, a další, 1984). 

Spondyloartróza je probíhající degenerativní proces meziobratlových kloubů. 

Následkem snížení meziobratlových plotének dochází k vymizení mezitrnového vazu, 

hrany trnových výběžků se dostávají do kontaktu a sklerotizují. V obratlových tělech 

může docházet k otoku kostní dřeně, ukládání tuku či sklerotizaci. Klinicky dochází 

k bolestivému omezení pohybu, projevy hypertrofie a hypomobilitě. S procesem 

degenerace je spojené i ukládání tukové tkáně do páteřního kanálu v segmentu L5 – S1 

cirkulárně a ve zbylých segmentech dorzálně od tvrdé pleny – epidurální lipomatóza. 

Páteřní kanál se zužuje, z původně oválného tvaru nabývá tvaru trojúhelného a vzniká 

destabilizace páteře (Šrámek, 2015). 

Při rozsáhlejší lézi annulus fibrosus s prolapsem nucleus pulposus do páteřního 

kanálu, který vede k mechanické kompresi durálního vaku a nervových struktur – 

kořenů a míšních nervů (Nedělka, a další, 2011). Kromě nociceptivní bolesti vycházející 

z vlastního disku a komprimovaného vaziva se zde uplatňuje výrazný neuropatický 
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mechanismus, který se projevuje notoricky známou iradiací bolesti do končetiny 

v dermatomu odpovídajícím vertebro – radikulární topografii. 

Mechanická komprese je umocněna jeho otokem, lokální ischemizací i přímou 

chemickou iritací. Bylo rovněž prokázáno, že některé z mediátorů zánětu, například 

fosfolipáza A2, interleukiny 1, 6, 8 a tumor nekrotizující faktor (TNF), které se ve 

značné míře uvolňují při lézi meziobratlové ploténky, disponují značným potenciálem  

pro zánětlivou reakci nervového kořene s akcentací neuropatické složky (Nedělka, a 

další, 2011). 

2.2.2 Klasifikace degenerativního onemocnění 

Hlavní diagnostické jednotky týkající se degenerativního onemocnění zad mají 

společný patogenetický základ popsaný v předchozí kapitole, odtud vzniká prolínání 

klinických obrazů a složitost diferenciální diagnostiky v oblasti bederní páteře. Mezi 

hlavní diagnostické jednotky degenerativního onemocnění počítáme (Boriková, a další, 

2015): spondylózu, spondyloartrózu, spinální stenózu, spondylolýzu, spondylolistézu a 

herniaci meziobratlové ploténky. 

Jelikož postihnout v literární rešerši všechny diagnostické jednotky je příliš obsáhlé, 

ve své diplomové práci jsem zúžila možnost pouze na herniaci meziobratlové ploténky, 

které se věnuji podrobněji. 

Spondylóza 

Spondylózu charakterizuje degenerativní proces, který vede k tvorbě kostních 

výrůstků (osteofytů) na meziobratlovém těle nebo jeho výběžcích (Boriková, a další, 

2015). 

Klinické příznaky se projevují postupně narůstajícími bolestmi postiženého úseku 

páteře, kdy ráno jsou potíže horší, přičemž po rozhýbání se stav zlepšuje. Obtíže se 

mohou horšit při větší zátěži a po ní. Charakteristické jsou reflexní spasmy 

paravertebrálních svalů, v důsledku toho dochází k výraznému omezení pohyblivosti 

páteře. Jakmile se poškozený segment stabilizuje osteofyty, bolesti většinou ustupují, 

ale mohou se přenést na sousední i vzdálené segmenty, které přebírají funkci 

„zpevněného“ segmentu. U prosté spondylózy bývá kořenová symptomatologie vzácná. 

Na RTG snímku je patrné snížení meziobratlového prostoru a někdy sklerotizace 

okrajových plošek, dále zjišťujeme okrajové osteofyty, které rostou směrem k sobě. 
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U pokročilých fází nemoci mohou osteofyty meziobratlový prostor až přemosťovat 

(Gallo, 2011). 

Spondyloartróza 

Artróza postihuje meziobratlové klouby, onemocnění vzniká v přímé návaznosti  

na snížení intervertebrálního disku, kdy se změny na přední části intervertebrálního 

spojení přenášejí dorzálně na intervertebrální klouby jako na trojnožce. V důsledku toho 

dochází k tvorbě osteofytů, které zvyšují stabilitu intervertebrálních kloubů podle 

Kirkaldy – Willisovy teorie (Kirkaldy - Willis, a další, 1982). Osteofyty mohou růst 

laterálně nebo do páteřního kanálu, kde mohou utlačovat durální vak, a tak se ke 

spondylartróze může přidružit posléze syndrom stenózy páteřního kanálu (Boriková, a 

další, 2015). 

Klinické obtíže se projevují bolestmi v postiženém úseku páteře, omezením pohybu 

a bolestivostí, která se zvětšuje při pokusu o pohyb. Pokud osteofyty utlačují páteřní 

kanál, je součástí příznaků neurologická symptomatologie. Na RTG snímku bývá patrné 

snížení intervertebrálního prostoru, na šikmých snímcích můžeme vidět známky 

degenerace intervertebrálních kloubů. Detailnější informace poskytuje CT vyšetření 

(Gallo, 2011). 

Spinální stenóza 

Spinální stenóza je heterogenní skupina nemocí charakterizovaná postupným 

zužováním spinálního kanálu bederní páteře. Vzniká útlakem nervových struktur uvnitř 

páteřního kanálu, respektive dříve než opustí meziobratlový kanálek. Kompresí míchy 

vzniká myelopatie, kompresí kořenů vznikají kořenové syndromy s výpadky motoriky, 

citlivosti, případně se změnami reflexů. Fyziologické rozměry páteřního kanálu v 

úrovni bederní páteře jsou předozadně nad 16 mm. Při hodnotě pod 12 mm hovoříme o 

relativní stenóze a zúžení pod 10 mm označujeme jako absolutní stenózu. Vznik 

syndromu spinální stenózy se dává do souvislosti s celou řadou příčin, které můžeme 

rozdělit na vrozené a získané. U získaných stenóz se na zúžení podílí protruze / herniace 

disku, spondylóza, spondyloartróza (zejména osteofyty, hypertrofické facetové klouby) 

či nově hypertrofie ligamentum flavum. Získané příčiny nasedají často na vrozené 

predispozice. Samostatnou skupinu tvoří iatrogenní stenózy komplikující operace na 

páteři. Zúžení páteřního kanálu (z jakékoliv příčiny) vede k chronické kompresní 
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ischemii dolní části míchy, respektive k syndromu caudae equinae a k následnému 

rozvoji příslušných neurologických příznaků (Boriková, a další, 2015).  

Stenóza bederní části páteře se projevuje bolestmi a neurologickými příznaky. 

Klinické obtíže nastupují většinou plíživě a bývají nejasné a nespecifické. Když se však 

stenóza rozvine, může být bolest velmi intenzivní, nárazová krátkodobá nebo 

dlouhodobá. Neurologické výpadky odpovídají postižené části míchy, respektive 

míšního kořene. Pacienti uvádí pocity tíhy a únavy v oblasti stehen a bérců, parestezie 

jedné nebo obou dolních končetin. Potíže se typicky zhoršují při chůzi a v extenzi páteře 

a zmírňují se po zastavení, vsedě nebo v předklonu (neurogenní klaudikace). Na RTG 

snímcích můžeme sice vidět obraz spondylózy či spondylartrózy, případně jiné poruchy 

struktury páteře (například spondylolistézu), základním zobrazovacím nástrojem je však 

dnes magnetická rezonance. Přesnou šíři páteřního kanálu také zjistíme pomocí CT 

vyšetření. Myelopatie je prokazatelná při vyšetření magnetickou rezonancí (Gallo, 

2011). 

Spondylolýza 

Jedná se o přerušení kontinuity oblouku obratle v oblasti zúžení (isthmu) 

v interartikulární části. Příčina není přesně známá, předpokládá se vliv dlouhodobého 

specifického přetížení, úrazů a vrozených dispozic (Boriková, a další, 2015). 

Onemocnění je často klinicky němé, symptomatické formy se projevují v oblasti 

postiženého segmentu, nejčastěji v oblasti L5, méně často L3 nebo L4. Suverénní 

diagnostickou metodou je CT vyšetření. Spondylolýza je dobře prokazatelná také 

na bočném snímku páteře, kde je patrný tzv. „obraz psa s obojkem“, což je jasné 

znamení přerušení isthmu. Postižení může být pouze na jedné straně (Gallo, 2011). 

Spondylolistéza 

Spondylolistézu definujeme jako stav, při kterém došlo k předozadnímu posunu 

mezi dvěma sousedními obratli. Onemocnění patří mezi chronické nestability. 

Nejčastěji klouže kraniální obratel v oblasti L/S1 směrem dopředu. Méně často dochází 

ke skluzu dorzálně v oblasti L4/L5 (retrolistéza). Spondylolistézy dělíme na 

kongenitální neboli dysplastické, u nichž může být skluz rozsáhlý a které se projevují 

již v dětství či během dospívání. Tzv. istmické spondylolistézy jsou nejčastější, nasedají 

obvykle na spondylózu. Předpokládá se u nich dispozice, vliv chronického přetížení a 

opakovaných úrazů (stresové fraktury). Degenerativní spondylolistéza je onemocněním 
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osob ve středním věku a vzniká degenerací ploténky, respektive kloubních faset. Skluz 

nebývá velký, častěji bývá přítomna kořenová iritace. Vzácně se setkáváme 

s traumatickým typem spondylolistézy, který vzniká na základě zlomeniny pars 

interarticularis nebo pediklu. Patologické spondylolistézy vznikají na podkladě dříve 

probíhajícího onemocnění páteře, např. nádoru nebo zánětu. Iatrogenní bývají sdruženy 

s operačním výkonem. 

Obecně u páteře platí, že rozsah morfologického postižení nemusí korelovat přesně 

s rozsahem potíží. Malé skluzy mohou být asymptomatické i výrazně symptomatické. 

Nejčastějším příznakem spondylolistézy je bolest. Hlavní příčinou bolesti je nestabilita 

segmentu, později se přidává bolest svalová, vznikají svalové spasmy. U větších skluzů 

se mohou objevit také příznaky spinální stenózy. Základním diagnostickým krokem je 

RTG vyšetření. Detailní zobrazení poskytuje CT vyšetření, nález na měkkých tkáních 

hodnotíme pomocí MR vyšetření (Gallo, 2011). 

Herniace disku 

K výhřezu meziobratlové ploténky (hernia disci intervertebralis) může dojít 

v kterémkoliv stadiu degenerativních změn. Jedná se o stav, kdy je hmota 

meziobratlové ploténky dislokována mimo intersomatický prostor. Jako materiál disku 

můžeme označit jádro, chrupavku, apofyzální fragment kosti, annulární tkáň, nebo 

jejich kombinace. Chrupavčité lemy obratlového těla definují prostor disku kraniálně a 

kaudálně, vnější ohraničení obratlového kruhu apofýz, mimo osteofytů, ho definují 

periferně (Hrabálek, 2010). 

Výhřez disku může způsobit útlak okolních nervových struktur a vyvolat bolest a 

neurologické příznaky (radikulární syndrom). 

Komplexní radiologický popis by měl uvádět morfologický typ, vztah k zadnímu 

vazu, obsah, spojitost, objem, složení a topografickou lokalizaci výhřezu disku. Takto 

podrobný popis je velmi výhodný, často nezbytný pro terapeutické účely. Vytvořená 

základní morfologická klasifikace se opírá o popis morfologického typu a vztah 

k zadnímu podélnímu vazu. Vzniknou 3 kategorie: (Häckel, a další, 2004) 

 protruze 

 subligamentózní extruze 

 epidurální extruze 
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Protruze 

Měříme – li v jedné rovině, je největší 

průměr plochy vyhřezlého materiálu, měřený 

v jakémkoli směru, menší než vzdálenost obou 

hran výhřezu v místech, kde výhřez přestupuje 

prostor disku. 

Prolaps (bulging disc) 

 méně užívané synonymum pro protruzi 

Protruze fokální 

 vzdálenost mezi hranami výhřezu u 

jeho báze tvoří méně než 25 %, tedy 

méně než 90   obvodu disku 

Protruze o široké bázi 

 vzdálenost hran výhřezu je vyšší než 25 % obvodu disku 

Extruze 

Měříme – li v jedné rovině, je největší 

průměr plochy vyhřezlého materiálu, měřený 

v jakémkoliv směru, větší než vzdálenost obou 

hran výhřezu v místech, kde výhřez přestupuje 

prostor disku. 

Extruze subligamentozní – zadní vaz není 

perforován (může být významně odtlačen či 

zeslaben). 

Extruze epidurální – zadní vaz je perforován 

(hmota disku je částečně dislokována do páteřního 

kanálu, aniž je kryta zadním podélným vazem. 

Sekvestr, sekvestrace – týká se kontinuity 

disku a naznačuje úplné oddělení části hmoty 

disku od mateřského. Nezakládá se na vztahu 

k zadnímu podélnému vazu, mohou být sekvestry 

Obrázek 2: Grafické znázornění protruze 

meziobratlové ploténky; (axiální řez) 

a = vzdálenost okrajů v místě obvodu („báze 

výhřezu“); b = největší průměr výhřezu 

v měřené (axiální) rovině; a > b = protruze 

(Häckel, a další, 2004) 

Obrázek 3 Grafické znázornění extruze 

meziobratlové ploténky; (axiální řez) 

a = vzdálenost okrajů výhřezu v místě 

obvodu disku („báze výhřezu“); 

b = největší průměr výhřezu v měřené 

(axiální) rovině; a < b = extruze (Häckel, a 

další, 2004) 
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subligamentozní i epidurální. Jedná se o extrémní případ kategorie extruze. Volný 

epidurální sekvestr je dislokovaná hmota disku v epidurálním prostoru páteřního kanálu, 

může migrovat i do značné vzdálenosti od mateřského disku. 

2.2.3 Vyšetření herniace meziobratlové ploténky 

Klinický obraz herniace disku se projeví jako bolest zad a reflexní změny na 

měkkých tkáních. Bolesti zad mohou být doprovázeny neurologickými příznaky 

z komprese míšního kořene nebo míchy. Neurologické příznaky se projevují jako 

iritační (zejména bolest) nebo zánikové (senzitivní a motorické). Komplexní vyšetření 

při bolestech zad zahrnuje odebrání anamnézy, palpační vyšetření pánve, páteře a 

předpokládaných reflexních změn měkkých tkání, svalový test, neurologické vyšetření, 

radiodiagnostické a elektrodiagnostické vyšetření (Hrabálek, 2010). 

V anamnéze se získají od pacienta základní informace o lokalizaci bolesti a její 

závislosti na zátěži, chůzi nebo sezení a o pohybových obtížích. Neurologické vyšetření 

přináší informace o stupni neurologického postižení kořenů a míchy. Je založeno na 

vyšetření reflexů, hybnosti, svalové síly, trofiky, citlivosti končetin a provokačních 

napínacích manévrech. Vyšetření pánve a páteře zahrnuje hodnocení statické a 

dynamické funkce jednotlivých úseků páteře v anteflexi, retroflexi a lateroflexi. Dále 

sledujeme držení těla, stav svalového korzetu a výskyt svalových spazmů. Zejména u 

žen je nutné odlišit poruchy pánevního kruhu. Provádí se vyšetření kořenových kloubů 

(kyčelních a ramenních) k odlišení bolestivé afekce zapříčiněné artrózou (Hrabálek, 

2010). 

Radiodiagnostika, elektrodiagnostika 

Základní informaci o postavení páteře a tvaru obratlů poskytují konvenční 

rentgenové snímky, jak statické, tak dynamické. V rámci degenerativních změn 

zobrazuje sklerotizaci v oblasti krycích plotének a trnových výběžků, osteofytické 

formace a spondyloartrozu meziobratlových kloubů. Samotnou meziobratlovou 

ploténku skiagrafické vyšetření nezobrazí, snížená výška meziobratlového prostoru 

značící degenerativní postižení je zřejmá dobře (Šrámek, 2015). 

Nejvíce informací o stavu meziobratlové ploténky, krycích desek a parametrů 

kanálu poskytuje vyšetření počítačovou tomografií (CT) a zejména magnetickou 

rezonancí (MR). CT funguje na principu detekce míry absorpce rentgenového záření ve 

tkáních, obdobně jako klasická scintigrafie, oproti ní však poskytuje snímky 
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v libovolných rovinách i 3D obraz. Senzitivita detekce výhřezů meziobratlových 

plotének je oproti MRI vyšetření podstatně nižší, zejména v segmentech L1 – L5 

(Abrishamkar, a další, 2006). 

Drahou a takřka nezastupitelnou metodou předoperačního vyšetření je magnetická 

rezonance (MRI). Tato metoda je založena na principu pohybu (oscilace) atomu vodíku 

v silném magnetickém poli a při změnách tohoto pole. Dokáže detailně zobrazit měkké 

tkáně (vazy, meziobratlové ploténky a jejich hydrataci, nervy a cévy). Dobře odhalitelné 

jsou i změny kostní dřeně. V některých MRI přístrojích je možné provést i funkční 

vyšetření páteře v pohybu. Vyšetření může prokázat ztrátu intenzity signálu, snížení 

obsahu vody v disku a zánětlivou reakci přilehlých obratlových ploch (Paleček, a další, 

2004). 

Invazivní metody vyšetření, jako v minulosti frekventní perimyelografie (PMG) 

či radikulografie (PRG), jsou nahrazovány MR. PMG se dnes používá jen v případech 

kontraindikace MR, u avulze brachiálního plexu nebo k vyšetření stenóz kanálu. Při 

tomto vyšetření je intradurálně vstříknuta kontrastní látka. Při CT – diskografii se 

kontrastní látka vstříkne z dorzolaterálního směru skrz paravertebrální svalstvo do 

meziobratlové destičky. U degenerativně postižené meziobratlové ploténky vyvolá 

vstříknutí kontrastní látky bolest, na CT může být zřejmý únik kontrastní látky mimo 

meziobratlový prostor. Využívá se jako doplněk ke zhodnocení stupně diskopatie. 

Subjektivní hodnocení bolesti a s tím spojená častá falešná pozitivita je velkou 

nevýhodou u tohoto vyšetření, celkově se jedná o obtížně reproducibilní vyšetření 

(Carragee, a další, 2001). 

Velký význam má stále elektromyografie (EMG), která umožní spolehlivé vyšetření 

periferních nervů a méně spolehlivě vyšetření míšních kořenů. Doplňkovými metodami 

vyšetření zejména u krční radikulopatie jsou somatosenzorické evokované potenciály 

(SEP) a motorické evokované potenciály (MEP) (Šrámek, 2015). 

2.3 Terapie herniace meziobratlové ploténky 

2.3.1 Konzervativní terapie 

Konzervativní terapie je základem léčby vertebrogenního algického syndromu. Po 

jejím selhání může být indikována operační terapie. Výjimkou je syndrom caudae 

equinae, který je považován za urgentní stav vyžadující okamžitou chirurgickou 

intervenci.  
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Konzervativní léčba je kombinací medikamentózní, rehabilitační a fyzikální léčby. 

Medikamentózní léčba je prováděna nesteroidními antirevmatiky, analgetiky a 

myorelaxancii, často doplněna o lokální anestetika a kortikoidy, popř. antikonvulziva, 

antidepresiva a medikamenty ovlivňující regeneraci periferního neuronu. Intervenční 

metody, jako facetová denervace (FD) nebo periradikulární terapie (PRT), umožní 

cílenou aplikace (CT řízenou) kortikoidu a lokální anestetika jehlou do pouzdra 

meziobratlového kloubu nebo k výstupu kořene z foramen intervertebrale. 

Obecně platí, že indikací k operaci je nezvladatelná bolest, postižení nervových 

struktur a nestabilita, u které lze výše zmíněné příznaky v budoucnu očekávat (Kolář, 

2009). V případě degenerativního onemocnění páteře je nutné přistoupit k chirurgické 

léčbě, pokud jsou vyčerpané možnosti léčby konzervativní, která trvala nejméně jeden 

měsíc (Vaněk, a další, 2010). Od konzervativní léčby by se mělo ale rychle upustit 

v případě neovladatelné radikulární bolesti a ihned přistoupit k operačnímu řešení 

(Postacchini, 1999). Podle Crocka (Crock, a další, 1983) jsou indikace k operačnímu 

řešení tato: 

 Významný neurologický deficit. V případě syndromu cauda equina. Významná 

ztráta motorické funkce z důvodu masivní extruze se sekvestrací fragmentu 

(Postacchini, 1999). 

 Vytrvalá nebo opakující se bolest s nebo bez abnormálních fyzických příznaků 

v dolních končetinách. Toto je nejběžnější indikace k operaci po adekvátní 

konzervativní terapii. 

 Progresivní neurologický deficit, jako je paraparéza nebo pokles špičky dolní 

končetiny. 

 Přetrvávající deformita páteře, jako je bederní skolióza nebo významná bederní 

flexe. 

2.3.2 Chirurgická léčba 

Základní chirurgickou léčbou výhřezu ploténky je jeho odstranění z jednostranného 

zadního operačního přístupu – diskektomie. Jedná se o přímou dekompresi tištěného 

kořene odstraněním ploténkových hmot z páteřního kanálu a následnou exkochleaci 

ploténky ze zadního přístupu. 

Zadní operační přístup je nejčastější přístup pro degenerativní onemocnění LS 

páteře (Hrabálek, 2010). 
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 Transligamentozní přístup (flavektomie): 

o po vytětí žlutého vazu lze proniknout mezi oblouky do páteřního kanálu, 

nejčastěji užívaný postup při řešení výhřezu meziobratlové ploténky. Je 

provedena exstirpace volných ploténkových hmot a exkochleace 

ploténky. Často je nutné přístup rozšířit o snesení části nebo celého 

oblouku – parciální hemilaminektomie, hemilaminektomie. 

o Foraminotomií nazýváme rozšíření stenotického foramen v místě 

výstupu kořene z kanálu páteřního. 

 Laminektomie je snesení celého oblouku včetně trnového výběžku – uplatňuje 

se v řešení lumbální stenózy. 

Při plánování chirurgické intervence vyvstávají otázky, zda a v jaké míře odstranit 

při operačním přístupu žlutý vaz a zda odstranit kromě výhřezu i degenerativně 

postiženou meziobratlovou ploténku. 

V případě výhřezu v segmentu bez postižení spondyloartrózou způsobující stenózu 

v subartikulární zóně je vhodné vytvořit ve žlutém vazu co nejmenší možné přístupové 

okno a tím co nejméně eliminovat epidurální jizvení. Důležité je zejména ponechávat 

v oblasti mimo přístupové okno epidurální tukovou tkáň, která jizvení zabraňuje. 

Naopak u pacientů se spondyloartrózou způsobující subartikulární stenózu je vhodné 

žlutý vaz včetně přední stěny meziobratlového kloubu resekovat, protože epidurální 

jizvení by mohlo způsobit její další progresi (Šrámek, 2015). 

Při odstranění pouze části meziobratlové ploténky prominující do páteřního kanálu 

je možné, že preexistujícím defektem anulus fibrosus dojde k opětovnému výhřezu. 

Při kompletní resekci tkáně meziobratlové ploténky z meziobratlového prostoru je sice 

toto riziko eliminováno, avšak pacienti trpí většími lumbalgiemi (Carragee, a další, 

2006). Je tedy vhodné defekt co nejméně zvětšit a provést laváž k evakuaci volných 

fragmentů meziobratlové ploténky (Šrámek, 2015). 

Pokud výhřez migruje kraniálně či kaudálně, je nutné přístup prodloužit i mimo 

okno ohraničené okraji obratlových kloubů a provést částečnou resekci. Pokud to je 

možné, je vhodné vyhnout se úplné hemilaminektomii, která by mohla mít vliv na 

destabilizaci více pohybových segmentů. Pokud je výhřez lokalizován extraforaminálně, 

je možné využít paramediální transmuskulární operační přístup. 

Současným standardem operací výhřezů meziobratlových plotének je použití 

operačního mikroskopu, operace je možné provádět i endoskopicky (Šrámek, 2015). 
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V některých případech je defekt meziobratlové ploténky a nestabilita pohybových 

segmentů tak veliká, že je nutné k dekompresnímu výkonu použít i stabilizační výkon 

(Crock, a další, 1983). Mezi operace vedoucí ke zvýšení stability pohybového segmentu 

bederní páteře patří náhrada meziobratlové ploténky (mezitělové fúze), transpedikulární 

fixace, interspinozní dynamická stabilizace a umělá meziobratlová ploténka – 

artroplastika (Hrabálek, 2010). 

 náhrada meziobratlové ploténky (mezitělové fúze) 

o ALIF (anterior lumbar interbody fusion) 

 retroperitoneální či transperitoneální přední přístup s odstraněním 

celé ploténky a na její místo se aplikuje klícka s kostní tkání, 

následný kostěný srůst s přilehlými obratli zajistí pevnou fúzi 

v segmentu 

o PLIF (posterior lumbar interbody fusion) 

 nejčastější způsob ošetření spondylolistéz – je provedena 

dekomprese a odstranění celé ploténky zadním operačním 

přístupem, s výhodou je dosaženo repozice, aplikace dvou klícek 

s kostí namísto ploténky a stabilizace pomocí transpedikulárních 

šroubů (TP) 

o TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) 

 ze zadního přístupu je odstraněn kloubek a ze stejné strany 

ploténka s aplikací jedné klícky, stabilizace TP šrouby 

o XLIF (extreme lateral interbody fusion) 

 retroperitoneální a trans – psoatický bočný přístup, odstranění 

disku s aplikací klícky s kostní tkání 

 transpedikulární fixace 

o ze zadního přístupu se šrouby zavádí přes pedikly do obratlového těla, 

šrouby se spojí rigidní tyčí a umožní fúzi segmentu (rigidní fixace), 

zpravidla společně s PLIF, TLIF nebo ALIF, ale spojení šroubů může být 

zajištěno i dynamickou tyčí umožňující pohyb v segmentu (dynamická 

stabilizace) 

 interspinozní dynamická stabilizace 

o ze zadního přístupu se implantují mezi processus spinosi systémy, které 

stabilizují a přitom zachovají pohyb v segmentu 
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 umělá meziobratlová ploténka – artroplastika 

o z předního přístupu (jako u ALIF) se odstraní celá ploténka a nahradí 

umělou ploténkou umožňující pohyb v plném rozsahu, není vhodné ji 

implantovat zejména u stenoz kanálu nebo při významnější 

spondylartróze 

Jedním z mnoha rizikových faktorů operace bederní páteře je správné polohování 

pacienta během operace na operačním stole. Nejobvyklejší poloha je vleže na břiše, 

na kolenou nebo při nadměrné obezitě pacienta vleže na boku. Je nutné pacienta správně 

vypolohovat, aby nedošlo k sekundárním komplikacím jako je například paréza nervus 

ulnaris způsobená utlačením v oblasti loketního kloubu (Crock, a další, 1983).  

Incidence komplikací po operaci je velmi nízká. U žen je lehce vyšší než u mužů. 

U pacientů starších 65 let je míra komplikací dvakrát větší než u lidí do 40 let. Míra 

komplikací se zvyšuje u reoperací. Nejčastější komplikace jsou: 

 krvácení nebo infekce 

 zranění nervových kořenů nebo obalů míchy 

 kardiopulmonární poruchy 

 močové nebo gastrointestinální dysfunkce 

2.4 Následná fyzioterapie po mikrodiskektomii bederní páteře 

Porovnávací analýza pacientů, kteří po operaci podstoupili cvičební program, a 

pacientů, kteří neměli žádnou specifickou léčbu, zjistila, že první skupina se mnohem 

dříve zotavila k plnému funkčnímu stavu páteře (Postacchini, a další, 1978). Už analýza 

stará 39 let potvrdila prospěšný efekt pohybové aktivity v pooperačním období. V 70. 

letech byli ještě pacienti po operaci bederní páteře imobilizování na dobu 1 – 2 měsíce 

pomocí sádrového korzetu (Postacchini, 1999). Naštěstí se od této restrikce ustoupilo, 

ale dodnes je nejasné, jaká míra nebo charakter pohybové aktivity je ta nejefektivnější a 

nejblahodárnější pro pacienta a jeho rekonvalescenci (Gilmore, a další, 2015). Kdy je 

nejlepší pacienta vertikalizovat do sedu, stoje, chůze. Je nutná bederní ortéza? Jaké další 

restrikce a doporučení je nutné dodržovat po operaci pro výhřez meziobratlové 

ploténky? Je možné řídit automobil, chodit plavat nebo jezdit na kole? A kdy? Podle 

čeho se má pacient ale také odborník orientovat při vytváření a dodržování různých 

doporučení.  
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Součástí této literární rešerše je kromě hlavních cílů i vytvoření přehledu o 

krátkodobém a dlouhodobém fyzioterapeutickém plánu po mikrodiskektomii bederní 

páteře. Pochopit, na jakých základech a znalostech je tento fyzioterapeutický plán 

založen a vytvořit ucelený obrázek o komplexní rehabilitační péči po operaci bederní 

páteře. 

2.4.1 Krátkodobá fyzioterapie (0 – 2 týdny) 

Fyzioterapeutická intervence v prvním pooperačním týdnu by měla být zaměřena na 

aktivaci a vertikalizaci pacienta, nácvik sedu, chůze, chůze do schodů a kondiční 

cvičení na lůžku s cílem zvýšení celkové kondice pacienta pro maximální soběstačnost. 

Návrh fyzioterapeutické jednotky v prvním pooperačním týdnu zahrnuje cvičení na 

posílení a protažení svalů, aktivaci stabilizačních svalů páteře a pánve, cvičení pro 

zvýšení rozsahu pohyblivosti, cvičení na zvýšení mobility neuronální tkáně. Pacienti by 

měli zadanou sestavu cvičit alespoň jednou denně, nejlépe 3 krát denně (Gencay - Can, 

a další, 2010), samostatně nebo pod dohledem fyzioterapeuta, což je závislé na každém 

klinickém pracovišti. 

Návrh fyzioterapeutické jednotky v prvním týdnu po operaci (v průběhu 

hospitalizace) (Ozkara, a další, 2015) (Williamson, a další, 2007) (Erdogmus, a další, 

2007): 

 cvičení pro zvýšení rozsahu pohyblivosti 

o cvičení pánve v sagitální rovině (klopení pánve do podsazení a 

vyhrbení bederní páteře) 

o překlápění spojených kolenních kloubů z jedné strany na druhou 

o flexe a extenze dolních končetin 

o extenze páteře 

 stabilizační cvičení páteře 

o izometrická aktivace musculus transverzus abdominis, musculi 

glutei, musculi multifidi 

o posilování břišních svalů pomocí sedlehů 

 cvičení pohyblivosti neuronální tkáně 

o od jemných pohybů hlezenních kloubů po agresivní flexe celé 

natažené dolní končetiny 

o Lasegův test 
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 posilování 

o izometrické a izotonické posilování musculus quadriceps femoris  

o izometrické posilování gluteálních svalů a hamstringů 

 protahování zádových svalů a hamstringů 

Do prvního pooperačního týdne se také zařazuje edukace pacienta. Týká se 

pooperačního průběhu léčby, ergonomie prostředí, školy zad, správného stereotypu 

sedu, stoje a chůze. 

2.4.2 Střednědobá fyzioterapie (2 týdny – 3 měsíce) 

Cílem střednědobého rehabilitačního programu je zvýšit celkovou kondici pacienta, 

vytrvalost, zvýšit svalovou sílu, rozsah pohyblivosti páteře a kořenových kloubů a 

zvýšit stabilitu páteře a pánevního pletence (Johansson, a další, 2009) (Christensen, a 

další, 2003) (Kim, a další, 2010). Následná fyzioterapie začíná průměrně od 4. týdne po 

operaci a trvá alespoň 12 týdnů. 

Návrh fyzioterapeutické jednotky ve střednědobé fázi (Johansson, a další, 2009) 

(Christensen, a další, 2003) (Park, a další, 2010) (Canbulat, a další, 2011) (Williamson, 

a další, 2007) (Marchand, a další, 2016) (Selkowitz, a další, 2006): 

 rozehřívací část 

o rytmické dynamické procvičení kořenových kloubů a velkých 

svalových skupin 

o různé kombinace chůze se souhybem horních končetin  

o chůze, běh na běžícím páse, rotoped 

 kondiční cvičení 

o chůze a běh na běžícím páse 

o progresivní aerobní cvičení 

o kondiční jízdou na kole/rotopedu 

o posilovací cvičením velkých svalových skupin v rytmickém tempu 7 

– 10 opakování s krátkými pauzami s postupným přidáváním 

zatížení (více opakování nebo sérií) 

 posilování 

o posilování bederní extenze na přístroji MedX (2 série, 15 – 20 

opakování) 
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o progresivní posilovací trénink se závažím: flexe trupu, extenze 

kyčelního kloubu, rotace trupu, extenze kolenního kloubu, „leg 

press“, břišní tah a tah nad hlavou (18 – 20 opakování)  

o izometrické posilování svalů trupu 

o cvičení na podložce v různých polohách (vzpor, kmitání dolních 

končetin vleže na břiše, výpady, podřepy) 

 stabilizační cvičení 

o dynamické stabilizační cvičení páteře 

o cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci. 

o senzomotorické cvičení 

 protahovací cvičení zádových svalů, hamstringů, extenzorů kolenního 

kloubu a svalů lýtka 

 krátká celková relaxace 

 hydroterapie 

o kondiční cvičení v bazénu (Kim, a další, 2010) 

o relaxační procedury (Williamson, a další, 2007) 

2.4.3 Dlouhodobá fyzioterapie (3 měsíce – 1 rok) 

Fyzioterapie z dlouhodobého hlediska má za cíl pokračovat v získávání dobré 

celkové kondice a vytrvalosti pacienta. Obsah fyzioterapeutická intervence se v tomto 

stádiu příliš neliší od střednědobé fáze, viz příloha č. 3. Existují studie, které se zabývají 

efektem fyzioterapie v dlouhodobé fázi (Canbulat, a další, 2011) (Häkkinen, a další, 

2005). 
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3 Metodologie 

Diplomová práce byla napsána formou systematické literární rešerše s cílem 

porozumět doporučením pohybové aktivity po operaci bederní páteře. Je zaměřena na 

pacienty s degenerativním onemocněním meziobratlové ploténky, které se projevuje 

výhřezem disku  podle popsané klasifikace s následnou chirurgickou léčbou a 

navazující fyzioterapeutickou intervencí. 

3.1 Cíle 

Hlavní cíl systematické rešerše je zjistit, jaká fyzioterapeutická intervence po 

operaci bederní páteře pro hernii meziobratlové ploténky je nejefektivnější a nabídnout 

optimální pohybovou aktivitu bezprostředně po operaci i v dlouhodobé fázi 

rekonvalescence. 

3.2 Výzkumná otázka 

1. Který z fyzioterapeutických postupů po operaci bederní páteře je nejvíce 

efektivní? 

2. Jaká pohybová aktivita po operaci bederní páteře z pohledu fyzioterapeuta je 

nejoptimálnější? 

Hypotéza 

Správná míra pohybové aktivity po operaci bederní páteře přispívá k prevenci 

pooperačních komplikací, fyziologickému hojení meziobratlové ploténky a 

k rychlejšímu návratu do původního funkčního stavu pacienta. 

3.3 Kritéria výběru 

Typy studií 

Systematické přehledy, metaanalýzy, randomizované kotrolované studie, 

prospektivní studie vydané od roku 2000 do současnosti napsané v anglickém nebo 

českém jazyce. 
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Účastníci 

Všichni pacienti, kteří se léčí s výhřezem meziobratlové ploténky chirurgickou 

léčbou – mikrodiskektomií. Věk účastníků pohybující se mezi 20 a 50 lety bez rozdílu 

pohlaví. 

Typy intervencí 

• Diagnóza: výhřez meziobratlové ploténky (hernia disci intervertebralis). 

• Chirurgická léčba: mikrodiskektomie. 

3.4 Strategie výběru 

Články byly shromážděny z následujících elektronických databází: PubMed, 

EMBASE, CINAHL, The Cochrane Library (Cochrane Database of Systematic 

Reviews), Medline a Web of Science. 

Hledání v elektronických databázích bylo provedeno pomocí klíčových slov a jejich 

možných kombinací: výhřez meziobratlové ploténky, bederní páteř, protruze, extruze, 

mikrodiskektomie, pohybová aktivita, fyzioterapie. 

Výběr studií 

Následně byly zdroje vyřazeny po přečtení abstraktu nebo rychlém přečtení celého 

článku podle vylučovacích kritérií: 

 článek napsaný v jiném jazyce než čeština, angličtina, slovenština 

 zaměření na jiný typ léčby 

 zaměření na jiné onemocnění 

 nastaly pooperační komplikace nebo nebyl splněn efekt léčby 
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Výsledné články byly posouzeny podle jejich metodologické kvality pomocí 

„Preferred reporting items for systematic reviews and meta – analyses“ (PRISMA) 

(2017), (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Vývojový diagram zahrnutých studií podle standardu PRISMA 
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4 Výsledky 

Z celkového počtu 94 článků, které byly nalezeny v dostupných elektronických 

databázích podle určených klíčových slov (viz metodologie), jsem pečlivě přečetla plný 

text a použila 30 článků, z toho 8 systematických rešerší, 16 randomizovaných 

kontrolovaných studií a 6 prospektivních studií. Ostatní články buď pojednávaly o 

jiném typu léčby – nejčastěji konzervativním řešením výhřezu disku, nebo se týkaly 

jiného degenerativního onemocnění páteře než je herniace disku a byly řešeny jiným 

operačním přístupem. 

V rešeršní části své práce jsem shrnula hlavní poznatky o fyzioterapii 

v pooperačním období. Zajímala jsem se hlavně o první vertikalizaci, sed a charakter 

cvičení, dále obecná doporučení pro cvičení a jiné restrikce pro pacienty a následnou 

dlouhodobou fyzioterapii. Našla jsem více protichůdných výsledků a názorů týkající se 

právě těchto témat a téměř žádné souvislosti, proč jsou některá omezení dodržována a 

jiná nikoliv. 

Výsledky rešeršní práce jsou shrnuty v následujících tabulkách podle vědecké 

úrovně důkazů. Jsou seřazeny od nejstaršího dokumentu po nejnovější. Následují 

jednotlivé zdroje se souhrnem nejdůležitějších informací o fyzioterapeutické intervenci. 
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4.1 Porovnávací tabulky 

Tabulka 2: Systematické rešerše a metaanalýzy 

Systematická 

rešerše 

Počet 

studií 
Vědecká otázka Závěr / Výsledky 

(Mc Gregor, a 

další, 2007) 

29 Vytvořit informační leták pro pacienty po mikrodiskektomii Lp 

s doporučením pohybové aktivity a nutných restrikcí. 

Informace od operatérů jsou nejednotné, většina restrikcí jsou 

neopodstatněná, zpomalují zotavení a návrat do zaměstnání a zvyšují 

obavy pacientů z pohybu. 

(Smith, a další, 

2013) 

4 Porovnává efektivitu otevřené diskektomie, mikrodiskektomie a 

mikroendoskopické diskektomie. 

Bez signifikantně významného rozdílu. 

(Oosterhuis, a 

další, 2014) 

22 1. Jaký typ aktivní rehabilitace je nejefektivnější? 

2. je efektivnější aktivní rehabilitace v porovnání s žádnou 

terapií? 

Ve cvičebním programu 4 – 6 týdnů po operaci vykazují pacienti menší 

bolestivost a disabilitu než pacienti bez terapie. 

Pacienti po vysoce intenzivním cvičebním programu, vykazují menší 

bolestivost a disabilitu než ti, kteří podstoupili cvičební program 

s nízkou intenzitou. 

Pacienti v programu s odborným dohledem vykazují menší nebo 

stejnou bolestivost jako pacienti, kteří cvičili v domácím prostředí. 

(Schoenfeld, a 

další, 2015) 

11 Má vliv doba trvání předoperačních obtíží na funkční zotavení 

po operaci? Jaká hranice nesmí být překročena, aby došlo 

k zotavení bez funkčního deficitu? 

Dlouhá doba trvání obtíží má nepříznivý vliv na funkční zotavení po 

operaci. Možná časová hranice je 6 měsíců. 

(Parker, a další, 

2015) 

140 Jaká je frekvence výskytu bolesti dolní části zad po 

mikrodiskektomii? 

3 – 34 % pacientů se vrátila bolest dolní části zad do 1 roku. 

5 – 36 % pacientů se vrátila bolest dolní části zad do 2 let. 

(Nair, a další, 

2015) 

10 1. Jaký poměr sportovců se po mikrodiskektomii vrací zpět do 

profesionálního závodění a jaký efekt to má na daný sport? 

2. Jaká je předpokládaná doba zotavení po mikrodiskektomii u 

elitních sportovců? 

3. Jaká je předpokládaná délka kariéry po mikrodiskektomii u 

elitních sportovců? 

1. 75 – 100 % sportovců se vrací do profesionální soutěže. 

2. Doba rekonvalescence se pohybuje od 2,8 do 8,7 měsíců. 

3. Průměrná délka kariéry je 2,6 – 4,8 let. 

(Marchand, a 

další, 2016) 

29 Zjistit současnou praxi v rehabilitaci po operaci bederní páteře. Většina programů začíná 3 – 12 týden po operace, obsah terapie: 

posilovací a protahovací cvičení trupu a DK, stabilizační cvičení trupu, 

cvičení na zvýšení pohyblivosti páteře 

(Reiman, a 

další, 2016) 

14 Návrat ke sportu po mikrodiskektomii v porovnání 

s konzervativní léčbou hernie meziobratlové ploténky Lp. 

Žádný statisticky významný rozdíl v návratu ke sportu. 
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Tabulka 3: Randomizované kontrolované studie 

Autor 
Počet 

účastníků 

Začátek 

fyzioterapie 

po MD 

Vertikalizace Cvičení Téma studie 

(Häkkinen, a 

další, 2005) 

126 1. týden nezmíněno stabilizační, protahovací a posilovací cvičení 

trupových svalů a svalů dolních končetin 

v domácím prostředí 

Porovnání 1 skupiny pacientů, kteří cvičí 

posilovací, protahovací a stabilizační cv., druhá 

skupina pouze protahovací a stabilizační 

cvičení. Po 2 měsících lepší výsledky 1. 

skupina, po 1 roce výsledky vyrovnané. 

(Selkowitz, a 

další, 2006) 

100 4. – 6. týden nezmíněno posilovací cvičení na přístroji a na podložce 

v domácím prostředí, informační leták, 

konzultace s fyzioterapeutem po telefonu 

Jedna skupina pacientů měla pouze edukaci od 

fyzioterapeuta v porovnání s druhou skupinou, 

která po edukaci absolvovala navíc 12 týdenní 

posilovací program. Skupina s posilovacím 

programem dosáhla významně lepších výsledků. 

(Kulig, a další, 

2009) 

98 4. týden nezmíněno posilovací cvičení na přístroji a na podložce 

v domácím prostředí, informační leták, 

konzultace s fyzioterapeutem po telefonu 

Pacienti rozděleni do 3 skupin, pouze edukace, 

edukace a posilování cvičení a běžná 

fyzioterapie. Skupina s edukací a posilováním 

dosáhla významně nejlepších výsledků. 

(Erdogmus, a 

další, 2007) 

120 1. týden nezmíněno izometrické posilování extenzorů páteře, 

hýžďových svalů, břišních svalů, protahování, 

cvičení na zvýšení pohyblivosti páteře a svalové 

koordinace, škola zad 

3 skupiny pacientů: první skupina měla 

fyzioterapii, druhá reflexní masáž páteře, třetí 

kontrolní, bez terapie. Skupina s fyzioterapií 

dosáhla významně lepší výsledky. 

(Johansson, a 

další, 2009) 

59 3. týden nezmíněno cvičení na zvýšení pohyblivosti páteře a 

kyčelních kloubů, stabilizační cvičení trupu, 

posilovací cvičení trupu, posilování se zátěží, 

chůze a běh, protahování, celková relaxace 

Porovnání fyzioterapie v klinickém zařízení a 

autoterapii v domácím prostředí. Nebyl nalezen 

rozdíl ve výsledcích obou skupin. 

(Newsome, a 

další, 2009) 

28 0. – 1. den 0. den aktivní cvičení DK na lůžku, vertikalizace 

kolem lůžka 

První skupina podstoupila standardní 

fyzioterapii začínající 1. den po operaci a druhá 

skupina začala se cvičením 5 hodin po operaci 

s lepšími výsledky. 

(Nielsen, a 

další, 2010) 

60 1. den 0. den kondiční, posilovací a protahovací cvičení, 

operaci předchází stejná fyzioterapie 

Speciálně vytvořený program před operační 

přípravy a pooperační fyzioterapie v porovnání 

se standardním fyzioterapeutickým postupem. 

Speciální program zlepšil všechny měřené 

parametry. 
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Autor 
Počet 

účastníků 

Začátek 

fyzioterapie 

po MD 

Vertikalizace Cvičení Téma studie 

(Gencay - Can, 

a další, 2010) 

40 4. týden 1. den cvičení podle McKenzie, Williamse, kondiční 

cvičení, intenzivní aerobní trénink na běžícím 

páse, omezení dlouhého sedu, řízení auta, 

zvedání břemen 

Jedna skupina podstoupila se standardní 

fyzioterapií navíc aerobní program a vykázala 

významně lepší výsledky v porovnání se 

skupinou pouze s fyzioterapií. 

(McGregor, a 

další, 2012) 

344 6. týden nezmíněno edukační leták, skupinové aerobní cvičení, 

rozvoj aerobní zdatnosti, protahování, trupová 

stabilizační cvičení, vytrvalost, posilování 

zádových, břišních svalů a svalů dolních 

končetin, škola zad a ergonomie životního 

prostředí 

Porovnání rehabilitačního programu a skupiny 

pouze s edukačním letákem, po 6 týdnech 

intervence není signifikantně významný rozdíl 

mezi oběma skupinama. 

(Ju, a další, 

2012) 

14 2. týden nezmíněno progresivní posilovací trénink Jedna skupina s progresivním posilovacím 

tréninkem trvající 12 týdnů a druhá skupina bez 

speciální terapie. Významně lepší výsledky 

zaznamenala skupina s posilovacím programem. 

(Qvarfordh, a 

další, 2014) 

22 0. den 0. den chůze První skupina pacientů se přesunula 

z anesteziologického oddělení po operaci na 

běžné oddělení samostatnou chůzí, druhá 

skupina pacientů byla převezena na lůžku. První 

skupina měla výrazně lepší měřené parametry. 

(Ozkara, a 

další, 2015) 

30 1. den 1. den izometrická a izotonická posilovací cvičení, 

klopení pánve, protahování trupových svalů, 

kondiční cvičení, cvičení do extenze Lp 

12 týdenní speciální fyzioterapeutický program 

pro jednu skupinu a druhá skupina po první 

vertikalizaci neabsolvovala žádnou speciální 

léčbu. Nebyl nalezen významný rozdíl mezi 

oběma skupinami. 

(Praveen, a 

další, 2015) 

16 4. týden nezmíněno skupinové cvičení ve vodě a v tělocvičně Jedna skupina pacientů cvičila ve vodě, druhá 

skupina v tělocvičně. Bez významného rozdílu. 

(Rushton, a 

další, 2015) 

60 4. týden nezmíněno edukace, cvičení na zvýšení pohyblivosti trupu, 

aerobní cvičení, informační leták 

Jedna skupina pacientů docházela na ambulantní 

fyzioterapii, druhá skupina se řídila pouze podle 

informací z letáčku. Mezi skupinami nebyl 

významný rozdíl. 
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Autor 
Počet 

účastníků 

Začátek 

fyzioterapie 

po MD 

Vertikalizace Cvičení Téma studie 

(Claus, a další, 

2016) 

129 1. den nezmíněno informační leták zaměřený na zbavení se obav z 

pohybu 

Jedna skupina dostala leták zaměřený na 

zbavení obav z pohybu a druhá skupina leták 

pouze biomedicínskými informacemi. Po dvou 

měsících nebyl mezi skupinami významný 

rozdíl. 

(Hebert, a další, 

2016) 

55 2. týden nezmíněno cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti, 

stabilizační cvičení 

Porovnání 2 skupin pacientů s odlišným 

rehabilitačním programem, s hlavním důrazem 

na trofiku musculus multifidus. Bez 

významného rozdílu mezi oběma skupinami. 
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Tabulka 4: Prospektivní studie 

Autor 
Počet 

účastníků 

Začátek 

fyzioterapie 
Vertikalizace Cvičení Téma studie 

(Celik, a další, 2008) 40 2. den 0. den cvičení extenze Lp, klidový režim, omezení 

zvedání těžkých předmětů, ohýbání, dlouhé 

sezení, kontaktní sporty a chůzi se zátěží 

Vojáci jsou po operaci propuštěni 2 den do 

domácího ošetřování a 6 týdnů po operaci se 

vracejí do služby bez funkčních následků. 

(Park, a další, 2010) 40 6. týden nezmíněno omezení ve zvedání těžkých předmětů, 

ohýbání páteře, posilování bederních 

vzpřimovačů na MedX 

Pacienti byli rozděleni do 4 skupin podle 

frekvence tréninku. Frekvence tréninku, při 

které se zlepšují funkční parametry, je 2 krát za 

týden. 

(Kim, a další, 2010) 36 6. týden nezmíněno cvičení ve vodě – kondiční a posilovací 

cvičení, progresivní posilovací trénink na 

MedX přístroji 

Studie porovnává efektivitu cvičení pod vodou 

na sílu bederních extenzorů páteře v porovnání 

se cvičením na přístroji MedX a s kontrolní 

skupinou. Bez významného rozdílu mezi 

skupinami. 

(Zhu, a další, 2011) 26 1. den 1. den chůze s bederním korzetem, stabilizační 

cvičení trupu, kondiční cvičení na lůžku 

Sledování skoliotického držení bederní páteře 

jako kompenzačního mechanismu při hernii 

meziobratlové ploténky. 

(Archer, a další, 

2014) 

8 6. týden nezmíněno chůze, kondiční cvičení, dechová 

gymnastika, progresivní svalová relaxace dle 

Jacobsona, motivační cvičení pro dobrou 

náladu, škola zad 

Sledování pacientů, kteří podstupují edukační 

program CBPT (changing behavior through 

physical therapy study protocol). 

(Abou - Zeid, a další, 

2014) 

50 0. den 0. den vertikalizace a propuštění domů, chůze do 

schodů, škola zad 

Sledování pacientů, kteří jsou po 

mikrodiskektomii propuštěni domů v den 

operace s dobrými výsledky. 
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4.2 Shrnutí výsledků – systematické rešerše a metaanalýzy 

Vývoj informačního letáku pro pacienty, kteří podstoupili mikrodiskektomii 

bederní páteře (McGregor, a další, 2007) 

Hlavní cíl rešerše je sestavit informační leták pro pacienty po mikrodiskektomii 

bederní páteře na základě hodnotných důkazů z literatury, leták by měl obsahovat 

informace o vhodných pohybových aktivitách, omezeních, době návratu do práce. 

Hlavní výsledky rešerše: 

 doporučení operatérů o restrikcích po operaci jsou nejednotné 

o neexistuje důkaz pro omezení fyzické aktivity po operaci 

o většina restrikcí jsou vytvořena na základě pacientových nebo 

operatérových obav a nejistoty 

o většina restrikcí je nepodstatná 

o restrikce mohou zdržovat uzdravení a návrat do práce 

 pacienti jsou si nejistí, co mohou a nemohou dělat 

o uzdravení může být podpořeno informovaností pacienta 

o nejužitečnější přístup je řídit se pocit bolesti 

 brzká aktivace a návrat k běžným denním činnostem poskytuje ulevení od 

bolesti a návrat do zaměstnání 

o akutní rehabilitační programy zvyšují funkční stav v běžných 

denních aktivitách 

o největší zotavovací proces probíhá v prvních 2 – 3 měsících 

 brzký návrat do práce umožňuje rychlé zotavení a lepší funkční výsledky 

o pacienti, kteří se nevrátí do zaměstnání, si stěžují na přetrvávající 

bolestivost a disabilitu 

Systematická rešerše mikroendoskopické diskektomie pro hernii meziobratlové 

ploténky bederní páteře (Smith, a další, 2013) 

Diskektomie pro léčbu výhřezu meziobratlové ploténky páteře je efektivní operační 

technika. Existuje více operačních technik jako je mikrodiskektomie nebo 

mikroendoskopická diskektomie. Tato literární rešerše porovnává tyto tři operační 

techniky mezi sebou podle kontrolního vyšetření pacientů pomocí Oswetryho škály 
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disability (ODI). Žádná ze studií nenašla signifikantně významný rozdíl ve výsledcích 

ODI mezi mikrodiskektomií, otevřenou diskektomií a mikroendoskopickou diskektomií. 

Rehabilitace po operaci bederní páteře (Oosterhuis, a další, 2014) 

Hlavním cílem je zjistit, jestli aktivní rehabilitace po operaci bederní páteře je 

efektivnější v porovnání s žádnou terapií a popsat jaký typ aktivní rehabilitace je 

nejefektivnější. 

Hlavní výsledky: 

 Pacienti, kteří se účastnili ve cvičebním programu 4 – 6 týdnů po operaci 

vykazují menší bolestivost a disabilitu než pacienti bez terapie. 

 Pacienti, kteří se účastnili vysoce intenzivního cvičebního programu, 

vykazují menší bolestivost a disabilitu než ti, kteří podstoupili cvičební 

program s nízkou intenzitou. 

 Pacienti v programu s odborným dohledem vykazují menší nebo stejnou 

bolestivost jako pacienti, kteří cvičili v domácím prostředí. 

Má načasování operace vliv na funkční zotavení pacienta? (Schoenfeld, a další, 

2015) 

Rešerše odpovídá na 2 výzkumné otázky: Má vliv doba trvání předoperačních obtíží 

na funkční výsledky po lumbální mikrodiskektomii? Existuje časová hranice trvání 

obtíží, kdy při jejím překročení přetrvává po operaci funkční deficit? Výsledkem je, že 

dlouhá doba trvání příznaků před operací má nepříznivý vliv na funkční zotavení po 

operaci. Možná hranice, kdy přetrvává funkční deficit po operaci, je 6 měsíců. 

Výskyt bolesti dolní části zad po operaci mikrodiskektomie (Parker, a další, 2015) 

Degenerativní onemocnění disku po mikrodiskektomii v dlouhodobé fázi je dobře 

popsaná choroba. Tato systematická rešerše zjišťuje frekvenci, s jakou se toto 

onemocnění vyskytuje a jaké má důsledky na funkční hodnocení pacienta. Podíl 

pacientů, kteří trpí vracející se bolestí dolní části zad 6 % - 35 %. 23 % pacientům se po 

dvou letech vrátila bolest dolní části zad spojená s herniací meziobratlové ploténky a 

frekvence reoperací je 13 %. 

Výsledky lumbální mikrodiskektomie u profesionálních sportovců: Nutnost 

důkazů na vysoké úrovni (Nair, a další, 2015) 
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Ačkoliv lumbální mikrodiskektomie jako léčba herniace meziobratlové ploténky 

bederní páteře u běžné populace výrazně zlepšuje bolest, funkci a ostatní měřitelné 

parametry. Výsledky léčby u elitních sportovců se mohou lišit s ohledem na míru 

pohybové aktivity, kterou předvádějí při závodech. Tato systematická rešerše odpovídá 

na tyto otázky: Jaký poměr sportovců se po mikrodiskektomii vrací zpět do 

profesionálního závodění a jaký efekt to má na daný sport? Jaká je předpokládaná doba 

zotavení po mikrodiskektomii u elitních sportovců? Jaká je předpokládaná délka kariéry 

po mikrodiskektomii u elitních sportovců? 

Vysoké procento sportovců se po mikrodiskektomii vrací do závodění s rozdílnými 

úspěchy v podávaných výkonech. Systematická rešerše zjistila, že 75 – 100 % 

sportovců jsou schopni se vrátit do profesionální soutěže. Vysoké procento hráčů 

baseballu se vrací do soutěže v porovnání s ostatními sportovci. Doba rekonvalescence 

se pohybuje od 2,8 do 8,7 měsíce po mikrodiskektomii. Průměrná délka kariéry se 

pohybuje průměrně od 2,6 do 4,8 let. Výkony operovaných sportovců se pohybují mezi 

64,4 – 103,6 % původních dosahovaných výsledků před operací. 

Současná fyzioterapie po operaci bederní páteře: literární rešerše (Marchand, a 

další, 2016) 

Cílem této literární rešerše je získat přehled o aktuální fyzioterapeutické praxi 

po operaci bederní páteře. 

Pacienti nejvíce hodnotí bolest a disabilitu pomocí VAS a „the Low Back Pain 

Scale“, ODI nebo „Rolland – Morris Disability Questionnaire. Některé studie také 

vyšetřují objektivní parametry jako svalová síla a vytrvalost, Schoberův test, analýza 

chůze. 

Většina rehabilitačních programů začínala 3 – 12 týdnů po operaci a většina 

zahrnovala posilovací cvičení zejména trupových extenzorů, někdy v kombinaci se 

svaly dolních končetin a břišními svaly, stabilizační cvičení a cvičení na zvýšení 

rozsahu pohyblivosti páteře. 

Dalšími složkami rehabilitace byly individuální terapie, skupinové terapie, edukace 

a ergonomie. 

Studie, které se zabývaly pouze diskektomií, většinou ověřovaly efektivitu 

posilovacích cvičení, kondičních cvičení a cvičení pro dynamickou stabilitu bederní 

páteře. Signifikantní zlepšení po těchto cvičeních bylo u bolesti, disability, svalové síly 
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bederních a břišních svalů, rozsahu pohyblivosti kyčelních kloubů a pánve, zlepšení 

chůze, celkové funkce a brzkého návratu do práce. 

Navíc bylo zjištěno, že při aktivním cvičení s dopomocí kyčelních a kolenních 

kloubů se zkrátí čas rekonvalescence a navrácení do zaměstnání. Podobně časné 

zpětnovazební koordinační cvičení hlubokých svalů trupu zmírní radikulární 

bolestivost. Trénink isokinetické kontrakce bederních vzpřimovačů ve frekvenci jednou 

nebo dvakrát týdně způsobí pouze minimální efekt. 

Návrat ke sportu po mikrodiskektomii v porovnání s konzervativní léčbou výhřezu 

ploténky (Reiman, a další, 2016) 

Autoři systematicky prošli současné klinické důkazy s tématem návrat sportovce ke 

sportu po mikrodiskektomii v porovnání s konzervativní léčbou výhřezu disku bederní 

páteře. Nezjistili statisticky významný rozdíl v návratu ke sportu mezi oběma přístupy 

v léčbě herniace meziobratlové ploténky.  

4.3 Shrnutí výsledků – randomizované kontrolované studie 

Porovnání účinku posilovací autoterapie oproti protahovací a stabilizační 

autoterapii (Häkkinen, a další, 2005) 

Byly navrženy dva cvičební programy v domácím prostředí. První skupina pacientů 

cvičila posilovací, protahovací a stabilizační cvičení a druhá skupina jen protahovací a 

stabilizační cvičení. Každý program byl doporučen cvičit od propuštění z nemocnice do 

ukončení 12 měsíců. Pacienti byli hodnoceni pomocí VAS, ODI a měření izometrické 

síly bederních vzpřimovačů a síly dolních končetin pomocí dřepu. Po dvou měsících 

tréninku vykazovala skupina s posilovacím cvičením lepší výsledky v měřených 

parametrech. Po 1 roce se výsledky vyrovnali a mezi oběma skupinami nebyl žádný 

rozdíl. 

Posilování obsahuje tyto cviky (8 – 12 opakování, 2 série, 2 krát týdně): 

 „leg press“ 

 nákrok na lavičku 

 zanožení natažené dolní končetiny 

 pokrčování kolenních kloubů 

 výstup na špičky 

 kmity dolních končetin pro posílení abdominálního svalstva 
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 zvedání natažených dolních končetin při lehu na zádech 

 hyperextenze trupu vleže na břiše 

 kliky, „bench press“, pádlování 

Protahovací cvičební program obsahuje tyto cviky (3 opakování, 30 sekund výdrž): 

 flexe natažené dolní končetiny (Lasseguv test) 

 přitahování pokrčených dolních končetin k hrudníku 

 pasivní extenze bederní páteře vleže na břiše pomocí vzepření na horních 

končetinách 

 protažení m. quadriceps femoris, mm. glutei, m. iliopsoas vleže na zádech 

Stabilizační cvičení (5 – 10 opakování každý den): 

 střídavé izometrické kontrakce musculus transverzus abdominis při opření trupu 

o zeď 

Bezprostřední a dlouhodobý vliv cvičení a edukace na specifické funkční 

parametry u pacientů po mikrodiskektomii (Selkowitz, a další, 2006) 

Fyzioterapeuti ve spolupráci s lékaři navrhli protokol fyzioterapeutické péče 

po mikrodiskektomii. Tento protokol obsahuje dvě části: sestavu cvičení a edukaci. 

Edukace je složena z jednohodinové individuální lekce s pacientem a proběhne po 4 až 

6 týdnech od operace. Cvičení se skládá z izometrické svalové síly trupu a 

vytrvalostního cvičení a cvičení na podložce. Cvičení začne až po edukaci, tedy o 2 až 3 

dny později ve frekvenci 3 krát týdně po dobu 12 týdnů. 

Edukační program byl navržen speciálně pro pacienty, kteří podstoupili bederní 

mikrodiskektomii. Cílem edukace je seznámit pacienty s jejich problémy se zády, 

prodiskutovat, jaká je strategie léčby a jak se o svá záda mají starat v budoucnosti. Jako 

doplněk individuální konzultace s fyzioterapeutem vznikl letáček, který obsahuje 

kapitolu o fyziologické anatomii páteře, anatomii výhřezu disku a s tím spojené operaci, 

strategii, jak si léčit záda, a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. 

Program pro posílení trupových vzpřimovačů a vytrvalosti je navržen tak, aby síla a 

tedy i zatížení přibývala postupně, tím, že se bude zvětšovat úhel trupu proti gravitaci. 

Trénink síly probíhá 3 krát týdně podle přesně navrženého plánu opakování, sérií a 

s odpočinkem mezi tím. Celkové trvání tréninku je 12 týdnů. 
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Cílem cvičení na podložce je vytvořit individuální strategii, jak zvládat bolesti 

páteře v domácím prostředí a individuálně. Cviky jsou v různých pozicích – v lehu na 

zádech, v opoře na kolenou a ve stoji. Cvik vleže na zádech je pro posílení břišních 

svalů, kdy trup je položený na podložce a pacient pohybuje střídavě horními a dolními 

končetinami. V opoře o předloktí a dolní končetiny (lehčí verze o kolena a těžší verze o 

plosky nohou) a pacient střídavě odlehčuje horní a dolní končetiny od podložky. Ve 

stoji se jedná o výkroky nebo podřepy. Výsledky byly měřeny pomocí „International 

classification of function“ a „visual analog score“. 

Na tento protokol navazují autoři v dalším článku, kde se snaží zkontrolovat 

efektivitu vytvořeného protokolu (Kulig, a další, 2009). Zjistili, že edukace a posilovací 

cvičení má velký vliv na snížení disability podle ODI a velké zlepšení v délce chůze. 

Vytvořený protokol je vhodný pro pacienty po mikrodiskektomii, zaručuje brzkou 

rekonvalescenci, zlepšení disability a zlepšení funkčního celkového stavu pacienta po 

operaci. 

Fyzioterapie po operacích vyhřezlého disku (Erdogmus, a další, 2007) 

Studie, která si vzala za cíl ozřejmit účinnost fyzioterapie po operaci meziobratlové 

ploténky bederní páteře. Existují jen dvě studie hodnotící efektivitu pooperační 

Obrázek 4: Přístroj na posilování bederních vzpřimovačů (Selkowitz, a další, 2006) 



56 

fyzioterapie versus žádná terapie (přirozený průběh) a versus minimální intervence 

fyzioterapeuta. 

120 pacientů po nekomplikované operaci meziobratlové ploténky bederní páteře 

bylo rozděleno do tří skupin. První skupina absolvovala fyzioterapii (20 terapií po 12 

týdnů), druhá skupina reflexní masáž krku (stejná doba léčení) a třetí skupina byla 

kontrolní – bez terapie. Každá terapie začala 1 týden po operačním zákroku. Každý 

pacient podstoupil vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. Hlavní hodnocení 

bylo pomocí škály „Low Back Pain Rating Score „(LBPRS) po 6 týdnech, po 12 

týdnech a po 1,5 roce od operace. Druhým hodnotícím parametrem bylo subjektivní 

hodnocení pacienta jeho spokojenosti s výsledkem terapie a socioekonomické a 

psychologické vyšetření.  

Ukázalo se, že pacienti, kteří podstoupili fyzioterapeutickou léčbu, vykazují 

mnohem lepší výsledky než skupina bez terapie. Mezi skupinou léčenou reflexní masáží 

a fyzioterapií není žádný statisticky významný rozdíl. 

Při fyzioterapeutické intervenci byl každý pacient léčen jedním fyzioterapeutem 

podle preskripce dohlížejícího lékaře, každá terapie trvala 30 minut. Celkově pacient 

absolvoval 20 terapií po dobu 12 týdnů. 

V prvním pooperačním týdnu bylo naplánované izometrické posilování zádových 

extenzorů a extenzorů kyčelního kloubu, břišních svalů a protahování zkrácených svalů. 

Pacienti byli poučení o správném stoji, sedu a zvedání těžkých předmětů. V druhé fázi 

byl kladen důraz na zlepšení pohyblivosti páteře a svalové koordinace. Byla prováděna 

cvičení na zvýšení vytrvalosti a síly. V poslední fázi byli pacienti instruováni o domácí 

autoterapii, o zlepšení ergonomie domácího prostředí a o prevenci pádu.  

I z dlouhodobého hlediska, po dvanácti letech, je signifikantně významný rozdíl 

v úspěšnosti fyzioterapie oproti žádné terapii a zanedbatelný rozdíl v efektivitě reflexní 

masáže krku a fyzioterapie (Ebenbichler, a další, 2015). 

Porovnání fyzioterapie po operaci meziobratlové ploténky bederní páteře 

v klinickém zařízení a v domácím prostředí (Johansson, a další, 2009) 

Autoři porovnávali, jestli je efektivnější fyzioterapie v klinickém zařízení nebo 

v domácím prostředí. Kontrolovali pacienty po 3 a 12 měsících po operaci. 

Pacienti, kteří byli zařazeni do skupiny klinické fyzioterapie, začali s intervencí 3 

týdny po operaci a ukončili ji po 11 týdnu po operaci, frekvence návštěv byla jednou 

týdně. V domácím prostředí byli instruováni o samostatné autoterapii a postupně začali 
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provozovat běžné denní aktivity, na které byli zvyklí. Fyzioterapeutická cvičební 

jednotka zahrnovala cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti páteře a kyčelních kloubů, 

stabilitu páteře a zvýšení svalové síly zádových, břišních svalů a svalů dolních končetin. 

Postupně bylo přidáváno posilování se zátěží, chůze a běh na běžícím páse, protahování 

zádových svalů, hamstringů, extenzorů kolenního kloubu a svalů lýtka. Byla zařazena i 

krátká celková relaxace.  

Pacienti byli podporováni k vlastní aktivitě, k nastavení vlastních cílů a motivováni 

pro dlouhodobou pravidelnou fyzickou aktivitu. 

Skupina zařazena pouze do domácího cvičení byla informována a instruována 3 

týdny po operaci, bylo jim doporučeno postupně přidávat zatížení a opakování cviků. 

Měli možnost kontaktovat fyzioterapeuta v případě jakýchkoliv dotazů v průběhu celé 

domácí terapie. 

Hlavním závěrem této studie je, že není žádný statisticky významný rozdíl 

v účinnosti obou skupin 3 a 12 měsíců po operaci. 

Cvičení začínající bezprostředně po mikrodiskektomii bederní páteře (Newsome, a 

další, 2009) 

Pacienti, kteří podstoupili chirurgickou mikrodiskektomii bederní páteře, byli 

náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina začala s rehabilitací 1. den po operaci, 

jak je standardní postup na daném klinickém zařízení, a druhá skupina začala 

s bezprostřední fyzioterapií 2 hodiny po operaci. Bezprostřední cvičení spočívalo 

v aktivní flexi celé dolní končetiny k hrudníku s dopomocí o 10 opakováních na každé 

končetině. Pacient byl povzbuzován, aby tento pohyb dělal každých 30 minut. 5 hodin 

po operaci byli pacienti vertikalizováni do stoje a byl jim doporučen stejný režim jako 

1. den po operaci. První kontrolní skupina se lišila tím, že necvičila v prvních 

pooperačních hodinách s dolními končetinami, jinak měla stejný režim jako skupina 

s intervencí. 

Skupina s intervencí pasivního /aktivního cvičení dolních končetin 2 hodiny po 

operaci se daleko dříve zlepšila v mobilitě a mohla být dříve propuštěna domů. 

Závěry této studie korespondují s většinou ostatních studií zabývajících se 

podobným tématem – potvrdily výhody brzké fyzioterapie po operaci, znamená to, že 

cvičení může být zařazeno po operaci daleko dříve než první pooperační den. 

Autoři k hodnocení pacientů využívali: ODI, VAS a dotazník McGillovi univerzity 

v krátké verzi. 



58 

Rehabilitace před a po operaci bederní páteře (Nielsen, a další, 2010) 

Předpokládá se, že pacient, který je součástí dobře propracovaného programu 

pro naplánovanou operaci bederní páteře, bude hrát velmi aktivní roli v před operačním 

obdobím i v pooperačním období. Program je složený z předoperační přípravy a 

pooperačního ošetřování. 

Předoperační trénink je zaměřený na zvětšení funkční kapacity pohybového 

aparátu před operací. 6 – 8 týdnů před naplánovanou operací začali pacienti cvičit každý 

den po 30 minut s cílem zlepšit svalovou sílu zádových a břišních svalů a zlepšit 

kardiovaskulární kondici. Pacienti byli kontrolování pomocí elektronického deníku. 

Fyzioterapeut dohlédl na správné provedení cviků na začátku intervence a 14 dní před 

operací, kdy každý pacient přišel na osobní konzultaci. Tam se také dozvěděl o průběhu 

operace a pooperační rehabilitaci. 

Pacientům bylo také doporučeno, aby se vyhnuli nadměrnému pití alkoholu a 

omezili kouření. Těsně před operací dostali jako doplněk stravy proteinový nápoj 

Fortimel (Nutricia Ltd, Trowbridges, Wilts, UK). 

Po operaci byli pacienti vertikalizováni a mobilizování s dopomocí ošetřujícího 

personálu v den operace. Fyzioterapeutický program obsahoval podobná cvičení, která 

pacienti prováděli před operací, s cílem odejít z klinického zařízení 5. pooperační den. 

Byly sestaveny průběžné cíle, které pacienti dosahují: 

 asistovaná mobilita v rámci lůžka 

 nezávislá mobilita v rámci lůžka 

 mobilita kolem lůžka s dopomocí 

 mobilita kolem lůžka bez dopomoci 

 vertikalizace a chůze s pomůckou s asistencí 1 osoby 

 vertikalizace a chůze s pomůckou samostatně 

 samostatná osobní hygiena 

 samostatný pohyb po oddělení 

 chůze bez pomůcky 

 kompletní tréninkový program 

 chůze do schodů bez dopomoci 

 propuštění domů 

Rutinní program klinického zařízení zahrnuje pouze informační schůzku 

s operatérem před operací, kde je pacient seznámen s průběhem operace, doporučením 
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o vyhýbání se alkoholu a kouření. Pooperační běžná fyzioterapie znamená vertikalizaci 

pacienta v den operace a denně cvičení po dobu 30 minut až do osmého pooperačního 

dne, kdy je pacient propuštěn domů. 

Cílem této studie bylo porovnat rutinní fyzioterapeutický postup klinického zařízení 

a speciálně utvořeného programu rehabilitace před a po operaci. Hodnocení bylo 

prováděno pomocí dotazníku Roland Morris, hodnocení bolesti, funkční test „timed up 

and go“, „sit to stand“ a hodnocení kvality života. 

Studie prokázala, že speciálně utvořený program zlepšil všechny hodnocené 

parametry a zkrátil dobu hospitalizace po operačním zákroku na bederní páteři. 

Efektivita aerobních cvičení po lumbální mikrodiskektomii (Gencay - Can, a další, 

2010) 

Ačkoliv existuje několik fyzioterapeutických programů zlepšujících funkci po 

operaci bederní páteře, není známo, který je nejefektivnější. Jeden z takových programů 

zahrnuje aerobní cvičení. Autoři ověřují vliv aerobního cvičení začínajícího 1 měsíc po 

operaci na bolestivost a pohybové funkce pacienta. 

Všichni pacienti byli po operaci vertikalizováni do stoje a chůze 1. pooperační den a 

propuštěni do domácího ošetřování 3. pooperační den. Bylo jim doporučeno vyhýbat se 

zvedání těžkých břemen, těžké manuální práci doma, flexi bederní páteře se zátěží, 

dlouhému sezení a dlouhému řízení automobilu. Každý pacient byl instruován o domácí 

autoterapii, která je složená z pokrčování natažené dolní končetiny (od 1. pooperačního 

dne), cvičení podle McKenzie, Williamse. Každý cvik po 10 opakováních 3 krát denně. 

Po ukončení jednoho měsíce po operaci začali pacienti chodit na lekce chůze 

na běžeckém pásu s dohledem ve frekvenci 5 krát týdně po 30 minutách. 

Výsledky ukázaly, že aerobní cvičení má významný vliv na bolest a funkční stav 

pacientů podle Rolland Morris Disability Index a VAS. Skupina pacientů, kteří k běžné 

pooperační fyzioterapii podstoupili navíc 20 lekcí aerobního intenzivního cvičení 

na běžeckém páse, získala mnohem lepší výsledky. 

Funkce, cvičení a rehabilitace po operaci páteře (McGregor, a další, 2012) 

Studie porovnává účinnost a finanční efektivitu (efektivitu nákladů) rehabilitačního 

programu a edukačního letáku pro pooperační management u pacientů, kteří podstoupili 

mikrodiskektomii. Byly vytvořeny 4 skupiny: pouze rehabilitace, rehabilitace a leták, 

pouze leták a běžná péče. Studie se zúčastnilo 344 pacientů z Velké Británie. Skupiny 
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byly porovnávány pomocí měření funkční dovednosti (ODI, VAS) a měření 

spokojenosti s odstupem 6 týdnů, 3, 6, 9 a 12 měsíců. 

Pacienti zařazeni do skupiny s rehabilitací začali s terapií 6 – 8 týdnů po operaci po 

celkovou dobu 6 týdnů, s frekvencí 2 krát za týden vždy na 1 hodinu. Terapie probíhala 

formou skupinových cvičení vedené zkušeným fyzioterapeutem, který přizpůsobuje 

cvičení každému individuálně. Ve skupině je maximálně 10 lidí. Obsah cvičení je 

zaměřený na rozvoj všeobecné aerobní zdatnosti, protahování, trupové stabilizace, 

vytrvalosti a síly zádových a břišních svalů a svalů dolních končetin. Dále nácvik 

ergonomie a posilování vlastní motivace. Na závěr každé lekce byl prostor pro diskuzi a 

zodpovězení všech otázek nebo možných obav všech pacientů. 

Po 6 týdnech intervencí nebyl nalezen významný rozdíl mezi porovnávanými 

skupinami. 

Vliv cvičebního programu na sílu extenze bederní páteře u pacientů po operaci 

výhřezu disku (Ju, a další, 2012) 

Cvičební léčebný program byl sestaven ze 70 minutových lekcí, 3 krát týdně po 

dobu 12 týdnů. Program obsahoval posilování bederních vzpřimovačů na přístroji 

MedX a progresivní posilovací trénink. Počáteční zátěž na přístroji MedX byla rovna 40 

– 50 % maximální izometrické síly bederních vzpřimovačů každého jednotlivého 

pacienta měřeno před začátkem terapie. Zátěž se postupně zvyšovala o 5 – 10 % 

maximální síly. Každé 4 týdny byla maximální izometrická síla každého pacienta 

přeměřena, aby se adekvátně nastavila zátěž pro trénink. 

Progresivní posilovací trénink obsahoval tyto pohyby se závažím: flexe trupu, 

extenze kyčelního kloubu, rotace trupu, extenze kolenního kloubu, „leg press“, břišní 

tah a tah nad hlavou. Každý pohyb se cvičil v 18 – 20 opakování se 40 % zátěží 

maximální síly při jednom pohybu. 

Parametry, které byly hodnoceny, byly svalová síla a míra bolestivosti. Svalová síla 

bederních vzpřimovačů se hodnotila pomocí přístroje MedX vyškoleným 

fyzioterapeutem a míra bolesti pomocí „Visual Analog Score“ (VAS).  

Výsledky ukázaly, že posilovací program má velký vliv na sílu bederních 

vzpřimovačů a společně se svalovou sílou se zlepšila i míra bolestivosti. 

Měli by pacienti mezi anesteziologickým pooperačním oddělením a běžným 

oddělením přejít samostatně? (Qvarfordh, a další, 2014) 
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Autoři podporují myšlenku brzké vertikalizace a mobilizace pacienta těsně po 

operaci mikrodiskektomie tím, že by pacienti mohli z pooperačního anesteziologického 

oddělení na běžné oddělení přejít. Mohou využít pomůcky – chodítka a asistenci 

doprovodné osoby. Ukázalo se, že tito pacienti potřebují méně léků na tišení bolesti a 

nevyužívají doplňkovou kyslíkovou léčbu po operaci. Míra pooperačních komplikací a 

doba hospitalizace je podobná jako u skupiny pacientů, kteří byli na běžné oddělení 

převezení na lůžku. 

Efektivita fyzikální terapie a rehabilitace začínající bezprostředně po operaci 

bederní páteře (Ozkara, a další, 2015) 

Studie porovnává skupinu, která podstoupila rehabilitační cvičební program, který 

začal bezprostředně po operaci bederní páteře, a kontrolní skupinu bez cvičení. Každý 

pacient byl po operaci vertikalizován 1. pooperační den a byla zahájena péče o jizvu. 

Všem byly dány instrukce fyzioterapeuta, co se týče lehu, stoje, sedu a chůze (v článku 

nebyly tyto instrukce upřesněny). Kontrolní skupina poté neabsolvovala žádné další 

fyzioterapeutické intervence. 

Skupina, která podstoupila 12 týdenní cvičební rehabilitační program, byla 

instruovaná do cvičení. První den pacienti cvičili: 

 izometrické posilování m. quadriceps femoris 

 izometrické posilování gluteálních svalů a hamstringů 

 překlápění pánve 

 cvičení břišních svalů 

Po ukončení prvního pooperačního týdne byly přidány tyto cviky: 

 protahování zádových svalů 

 Lassegův test 

 protahování hamstringů 

 izotonické posilování m. quadriceps femoris 

Po ukončení 6. týdne po operaci byly přidány následující cviky: 

 pasivní a aktivní cvičení do extenze bederní páteře 

 posilování bederních vzpřimovačů 

 kondiční cvičení 

 izotonické posilování gluteálních svalů a hamstringů 
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Pacienti každý den zadanou sestavu cviků cvičili dvakrát, 3 dny v týdnu, po 

celkovou dobu 12 týdnů. Počet opakování cviků se pohyboval mezi 5 a 10. Pacienti byli 

vyšetření pomocí ODI škály, VAS, a funkční komponenty škály SF – 36 a „Back 

depression inventory scale“. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi těmito 

dvěma skupinami v hodnocených parametrech (p › 0,05). 

Porovnání účinnosti cvičení ve vodě oproti cvičení v tělocvičně (Praveen, a další, 

2015) 

Efektivní brzká následná fyzioterapie umožňuje lepší funkční výsledky a brzký 

návrat do pracovní činnosti, která je často limitovaná pacientovou tolerancí axiální 

zátěže. Terapeutické cvičení ve vodě snižuje axiální tlak, podporuje brzkou mobilizaci 

speciálně v pooperační spinální péči v porovnání se cvičením na suchu. 

Studie prokázaly pozitivní efekt hydroterapie v redukci bolesti, zvýšení funkce, 

zvýšení svalové síly a brzký návrat do práce u chronických bolestí bederní páteře. Cíl 

této studie je porovnat efekt hydroterapie a cvičení na suchu pro pacienty po operaci 

bederní páteře. 

Pacienti absolvovali 6 skupinových cvičení ve vodě a druhá skupina 6 skupinových 

cvičení v tělocvičně. 

Hydroterapie je efektivní ve snižování bolestivosti v porovnání se cvičením 

v tělocvičně, ale není ji nadřazená, co se týče funkční výkonnosti. 

Fyzioterapie po diskektomii bederní páteře (Rushton, a další, 2015) 

Pacienti po mikrodiskektomii bederní páteře byli náhodně rozděleni do dvou 

skupin, první skupina podstoupila fyzioterapii a navíc dostali informační letáček. Druhá 

skupina měla k dispozici pouze informační letáček. 

Intervence fyzioterapeuta byla formou individuální terapie, která zahrnovala 

edukaci, cvičení na zvýšení rozsahu pohybu, nácvik chůze a mobility, stabilizační 

cvičení trupu, podpora pro brzký návrat do zaměstnání. Fyzioterapie začala 4 týdny po 

operaci, celkem pacienti podstoupili 8 terapií, celková doba terapie byla nejdéle 8 

týdnů. 

Informační leták, který dostali všichni pacienti, obsahoval kapitolu o anatomii, 

hernii meziobratlové ploténky, operaci, pohybovém režimu po operaci, cvičení, a 

nejčastěji kladené otázky.  
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Pacienti byli kontrolování 4 týdny po operaci, 12 týdnů a 26 týdnů po operaci. Jako 

hlavní porovnávací nástroj byl použit Roland Morrisův dotazník (RMDQ – Roland – 

Morris Disability Questionnaire). Výsledky ukázaly, že obě varianty intervencí jsou 

schůdné, není mezi nimi signifikantně významný rozdíl. 

Informační letáček pomáhá snížit strach z pohybu po diskektomii bederní páteře 

(Claus, a další, 2016) 

Tato studie je prvním výzkumem hodnotícím dopad letáčku „Vaše operace páteře“, 

který je postaven na psychosociálním základě korespondující disabilitu a strach 

z pohybu po první operaci páteře mezi pacienty. Tento výzkum potvrzuje příznivý vliv 

letáku na zmírnění intenzity radikulární bolesti, bolesti dolní části zad a disabilitu. Tyto 

parametry byly hodnoceny pomocí VAS, „Quebec Back Pain Disability Scale“(QBDS), 

„Fear Avoidance Belief Questionnaire“ (FABQ). 

Hlavní informace letáku (Mc Gregor, a další, 2007) se týkají těchto bodů: 

 doporučení chirurgů pro aktivity po operaci jsou proměnlivá 

o neexistuje solidní důkaz pro smysl pooperačních restrikcí 

o většina restrikcí je výsledkem lékařových/pacientových strachů a úzkosti 

z pohybu po operaci 

o většina restrikcí není potřeba 

o restrikce mohou zpozdit zotavení a návrat do práce 

 pacienti si nejsou jistí, co mohou a nemohou po operaci dělat 

o zotavení může být usnadněno informovaností, co může pacient očekávat 

o „Řiďte se svou bolestí“ je vhodný přístup 

 brzká aktivace a návrat k běžným denním aktivitám pacienta urychlí úlevu od 

bolesti a návrat do práce 

o akutní rehabilitační programy zlepšují funkci v běžných denních 

aktivitách (ADL) 

o většina zotavení probíhá v prvních 2 až 3 měsících po operaci 

 časný návrat do práce může zrychlit zotavení a lepší klinické výsledky vyšetření 

o časný návrat do práce není škodlivý, může naopak pomoci 

o pacienti, kteří se nevrací do práce, mají přetrvávající bolesti a postižení 

Ukazatelé klinických výsledků po operaci meziobratlové ploténky (Hebert, a další, 

2016) 
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Tento článek se zabývá vztahem mezi předoperačním funkčním vyšetřením a 

pooperačními výsledky a snaží se vyzkoumat prognostickou váhu předoperačních 

fyzioterapeutických vyšetření.  

Ukázalo se, že z anamnézy vyplývají tyto faktory, které jsou důležité pro následnou 

prognózu pacientova stavu po operaci: 

 věk, pohlaví 

 doba, kterou čeká na operaci (od prvních symptomů do operace) 

 míra bolestivosti před operací 

 obezita 

 doba, kterou pacient strávil v pracovní neschopnosti 

Existují ale protichůdné důkazy z různých výzkumů, jak přesně tyto faktory 

ovlivňují pooperační výsledky. Ještě konfliktnější jsou důkazy o objektivitě a 

schopnosti předpovídat pooperační stav podle fyzioterapeutického vyšetření pacienta 

před operací. 

Jeden z nejjistějších důkazů z fyzioterapeutického vyšetření se týká svalu multifidus 

v bederní oblasti. Funkce musculus multifidus je spojená s herniací meziobratlové 

ploténky a tedy s indikací k operaci. Výhřez disku je spojený s atrofií musculus 

multifidus a vymizelou funkcí v daném pohybovém segmentu páteře. Ukázalo se, že 

poranění musculus multifidus při operačním zákroku přispívá k následnému selhání celé 

operace („failed back surgery syndrome“). 

Autoři se snaží ozřejmit tento vztah musculus multifidus a herniace meziobratlové 

ploténky a zjistit, jaké další faktory jsou důležité. 

Předoperační fyzioterapeutické vyšetření zahrnovalo: 

 neurologické vyšetření – vyšetření povrchového a hlubokého čití, napínací 

manévry, šlachookosticové reflexy, posturu a pohybové stereotypy, svalovou 

sílu 

 vyšetření stoje – abnormální stoj byl většinou spojen s bederní hyperlordózou a 

sešikmením pánve vpravo nebo vlevo 

 hodnocení kořenové bolesti – její centralizace nebo periferizace při flexi, extenzi 

a lateroflexi bederní páteře 

 svalová nestabilita páteře – „instability catch“, „Gower sign“, obrácený 

lumbopelvický rytmus, bolestivý pohybový oblouk 
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Svalová funkce byla posouzena měřením tloušťky musculus multifidus a její 

procentuální rozdíly pomocí sonografického vyšetření. 

Po vstupním vyšetření absolvovali pacienti operaci bederní páteře a po 2 týdnech 

rehabilitační program, kdy každý týden chodili na individuální lekci k fyzioterapeutovi 

a jinak cvičili v domácím prostředí. Obsahem cvičení byl nácvik chůze a vytrvalosti, 

cvičení pro zvýšení rozsahu pohyblivosti, stabilizační cvičení trupu a edukace o 

běžných denních aktivitách a odbourávání strachu z pohybu.  

Rozdíl v disabilitě a uváděné bolesti byly výstupními hodnotami tohoto výzkumu. 

Jako hodnotící škály byly použity Oswetry disability questionnaire a „numeric pain 

rating score“. Studie došla se k zajímavému závěru, že největší objektivní výpovědní 

hodnotu o prognóze stavu pacienta po operaci měla periferizace bolesti. Pokud pacient 

udával bolest, která se periferizuje po určitém pohybu, operace výrazně zlepšila jeho 

stav a měl nejlepší výsledky v ODI a nejmenší intenzitu bolesti. 

4.4 Shrnutí výsledků – prospektivní studie 

Přehled fyzioterapie po diskektomii bederní páteře (Williamson, a další, 2007) 

Tato studie poskytuje přehled současné praxe fyzioterapie po diskektomii bederní 

páteře ve Velké Británii. Výsledky ukázaly velké rozdíly mezi poskytovanými službami 

fyzioterapie mezi specializovanými centry a zvýraznily, že současný výzkum 

nereflektuje poskytovanou léčbu. Jelikož jsem nedohledala obsahově odpovídající 

literární zdroj, který by určil pooperační management léčby po diskektomii bederní 

páteře, nezbývá než se opřít o patoanatomické zákonitosti. Aktivity jako je flexe bederní 

páteře při stoji nebo sedu demonstrují čtyřikrát vyšší zatížení na meziobratlový disk než 

v poloze na zádech. Vliv postury a změny pozice může být faktorem ovlivňujícím 

obnovení zranění v bezprostředním pooperačním období, ačkoliv není znám přesný 

mechanismus. 

Další důležitý poznatek se týká procesu hojení operační rány. Ukázalo se, že 

omezení zatížení operované páteře (odlehčením váhy nebo imobilizací) vede 

k nesprávné funkci měkké tkáně. Oproti tomu výsledky studie ukazují, že fyzická 

aktivita má prospěšný vliv na hojení tím, že vyvolává napětí na ránu, kde stimuluje 

tvorbu kolagenních vláken a zajišťuje jejich správné uložení paralelně na směr napětí. 

Z toho plyne závěr, že správné užití kontrolovaného zatížení na bederní páteř má 
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důležitou roli v zotavovacím procesu a tento závěr by měl být uvážen při předepisování 

fyzioterapie po diskektomiích bederní páteře. 

Autoři poslali dotazník do 87 fyzioterapeutických oddělení po celé Velké Británii. 

Na dotazník odpovídali zkušení vedoucí fyzioterapeuti svých oddělení, kteří často 

pracují se spinálními pacienty. Dotazník se týkal těchto hlavních témat: 

 existuje silný důkaz, že intensivní cvičební programy začínající mezi 4 – 6 

týdnem po operaci jsou efektivní 

 neexistuje obsahově odpovídající studie, která by ozřejmila benefit krátkodobé 

fyzioterapie po operaci bederní páteře 

 jsou známé studie, které podporují vyloučení všech restrikcí po diskektomii 

 neexistuje žádný standardní obsah fyzioterapie po diskektomii 

 musculus multifidus je po diskektomii ochablý 

Pooperační péči v rámci hospitalizace poskytuje většina zařízení. Začátek je první 

den po operaci a počet terapií se pohybuje mezi 1 až 6. 

Poskytování následné fyzioterapie ambulantní formou se velmi liší, 44 % center 

poskytuje následnou fyzioterapii rutinně, 46 % center ji poskytuje pouze, když je 

vyžádána, a 7 % center si nemůže dovolit ji poskytnout (chybí jim personál nebo 

finanční prostředky nebo v případě, kdy operatér není přesvědčen o její užitečnosti). 

Pokud je následná fyzioterapie poskytována běžně, 96 % pacientů začíná 4. týden 

po operaci. Pokud je následná fyzioterapie poskytována, pokud je vyžádána, je 

to většinou z těchto 5 hlavních důvodů: špatná pohyblivost a funkce páteře, 

neurologický deficit, přetrvávající bolest, snížený rozsah pohyblivosti bederní páteře a 

nezvládnutí základních cvičení. 

Fyzioterapie během hospitalizace obsahuje 5 základních jednotek: nácvik chůze a 

mobility pacienta, zvýšení rozsahu pohyblivosti páteře, stabilizační cvičení páteře, 

zlepšení pohyblivosti neuronální tkáně a edukace pacienta. 

Nejběžnější cíl je zlepšit mobilitu pacienta včetně tréninku samostatné chůze 

do schodů a urychlení jeho propuštění domů. Cvičení pro zvýšení rozsahu pohyblivosti 

zahrnuje cvičení pánve v sagitální rovině, překlápění spojených kolenních kloubů 

z jedné strany na druhou, cvičení flexe a extenze dolních končetin a cvičení do extenze 

páteře. Stabilizačním cvičením páteře je myšleno aktivace musculus transverzus 

abdominis, musculi glutei, musculi multifidi a posilování břišních svalů pomocí 
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sedlehů. Další jednotka se věnuje cvičení pohyblivosti neuronální tkáně, od jemných 

pohybů hlezenních kloubů po agresivní flexe celé natažené dolní končetiny. 

Edukace pacienta je důležitou součástí hospitalizační fáze fyzioterapie, mimo jiné 

poskytovali zdravotníci i rady ohledně sedu. Tyto rady se od sebe ale velmi lišily. Jedné 

části pacientů byl doporučen sed 1. nebo 2. den po operaci, což je v protikladu s jiným 

doporučením sedu od 2. pooperačního týdne nebo s doporučením používat 

jen odlehčený sed po dobu 6 týdnů od operace. Rady týkající se sedu se lišily jednak 

zařízení od zařízení, ale také každý pracovník měl jiný názor. 

Protichůdné názory se týkaly i délky sedu, byl povolen sed po dobu pouhých 

několika minut, po 30 minut v prvních 6 týdnech nebo 60 minut hned od začátku. 

Obsah následné fyzioterapie byl více obecný a není pro něj používán žádný 

protokol nebo standard. Objevilo se 5 hlavních témat: cvičení pro zvýšení rozsahu 

pohyblivosti páteře, stabilizační cvičení trupu, edukace, fyzioterapie podle vyšetření 

funkce, obecná fyzioterapie. Obecná fyzioterapie zahrnuje posilování a kondiční cvičení 

nebo hydroterapii. 

Edukace pacienta v následné fázi terapie mimo jiné zahrnovala i doporučení 

o návratu k původní pracovní činnosti. Doba k navrácení do práce se podle doporučení 

operatéra lišila od 2 do 12 týdnů po operaci, nejčastější časový údaj byl 4 týdny a těžká 

manuální práce je povolena po dokončení 12. pooperačního týdne. Některá 

fyzioterapeutická centra poskytla informace o řízení auta, pacientům byla doporučena 

doba od 2. do 12. týdne. Jiná centra naopak nespecifikovala dobu, ale podmínila to 

individuálním pacientovým stavem. 

Ukázalo se, že flekční cvičení bederní páteře zvyšuje tlak na zadní plochu 

meziobratlové ploténky. Teoreticky by tedy tento pohyb měl zvyšovat riziko 

pooperačních komplikací, nicméně podle studie Carragee (Carragee, a další, 1996) 

(Carragee, a další, 1999), kteří odstranili všechny restrikční opatření po operaci a 

doporučili pacientům vrátit se do práce, až sami uváží, že na to jsou připravení, nenašli 

žádné zvýšení v počtu pooperačních komplikací. Z hlediska hojení operační rány je 

naopak nutné v nějaké míře zatížit bederní páteř pro stimulaci hojícího procesu. Pokud 

se vytváří vlákna kolagenu v jizvě, pohyb umožní nastavit správnou elasticitu těchto 

kolagenních vláken, která se začnou sama kontrahovat. 

Kratší návrat do zaměstnání po operaci bederní páteře u vojáků (Celik, a další, 

2008) 
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Autoři se v této studii snaží dokázat, že pacienti, kteří podstoupili mikrodiskektomii 

bederní páteře se mohou vrátit do fyzicky náročné práce (vojenský výcvik) po 6 týdnech 

od operace. 40 pacientů podstoupilo mikrodiskektomii z důvodu herniace meziobratlové 

ploténky. Následovala akutní fyzioterapie, pacienti byli vertikalizováni v den operace a 

mohli se pohybovat kolem lůžka a v rámci osobní hygieny. Do 24 hodin od operace byli 

propuštěni do domácího ošetřování, kde začali se cvičením do extenze bederní páteře, 

ve zbývajícím čase měli dodržovat klidový režim. Pacienti byli omezeni ve zvedání 

těžkých předmětů, v ohýbání se a v dlouhém sezení po dobu 6 týdnů od operace. 

Všichni pacienti se vrátili po 6 týdnech do svých původních pracovních pozic. I přes 

dobré klinické výsledky bylo pacientům doporučeno vyhýbat se tvrdým sportům a 

pěším pochodům se zátěží. 

Výsledky byly vyhodnocovány pomocí VAS, ODI. Pacienti byli sledování 1 měsíc, 

6 a 12 měsíců po operaci. Hodnoty VAS i ODI se po operaci výrazně zlepšily u všech 

pacientů. Žádný pacient nepotřeboval další reoperaci nebo jinou terapii z dlouhodobého 

hlediska. Výsledkem je, že je možné vrátit se do zaměstnání 6 týdnů po 

mikrodiskektomii, pokud bude po operaci následovat fyzioterapie. 

Vliv frekvence tréninku na sílu extenze trupu u pacientů po lumbální diskektomii 

(Park, a další, 2010) 

Má frekvence tréninku vliv na sílu extenze trupu po operaci bederní páteře? 

Porovnání frekvence tréninku dvakrát týdně, jednou týdně a jednou za dva týdny. 

Trénink probíhal celkem 24 týdnů. Svalová síla extenze byla měřena na přístroji MedX 

machine, který slouží pro měření fázické síly flexe a extenze trupu. Pacient má na 

přístroji zafixované dolní končetiny a horní končetiny jsou drženy překřížené na prsou, 

trup se pohybuje jako jeden celek. 

Nejdříve měli všichni pacienti po operaci 6 týdnů pauzu, museli dodržovat 

režimová opatření: vyhnout se zvedání, ohýbání páteře a nošení těžkých předmětů. Poté 

následovalo 12 týdnů společného posilování extenze trupu na MedX přístroji 2 série po 

15 – 20 opakování. Nakonec následuje další 12 týdenní trénink, kdy byli pacienti 

rozděleni do 4 skupin podle frekvence tréninku. 

Podle hodnocení svalové síly, Oswetryho škály diasability a hodnocení bolesti 

se ukázalo, že je efektivní trénovat ve frekvenci 2 krát týdně nebo jednou týdně. Čím 

častěji, tím větší svalová síla. 
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Efektivita cvičení ve vodě a posilování na stroji na sílu extenze bederní páteře u 

pacientů s diskektomií (Kim, a další, 2010) 

Studie porovnává efektivitu cvičení pod vodou na sílu bederních extenzorů 

páteře v porovnání se cvičením na přístroji MedX. 

Cvičení ve vodě probíhala v bazénu 25 x 25 m, hloubka vody 1,3 m, teplota 

vody se pohybovala mezi 28 a 29   C. Nejdříve se skupina rozehřála pohybem dolních 

končetin a lehkou chůzí o široké bázi (10 minut), následovalo běhání pozadu (20 

minut), skákání ve vodě, rotace trupu a flexe a extenze trupu (10 minut). Cvičení bylo 

ukončeno protahováním vedle bazénu. Celkově cvičení trvalo 60 minut. 

Progresivní posilování proti odporu bylo prováděno na přístroji MedX, trvalo 

také 60 minut. Na začátku protažení (10 minut), progresivní aerobní cvičení (20 minut), 

posilování bederní extenze na přístroji MedX (2 série, 15 – 20 opakování) a na závěr 

protažení trénovaných svalových skupin. 

Obě skupiny s intervencí zaznamenaly navýšení svalové síly bederních 

vzpřimovačů trupu po 6 týdnech tréninku, nicméně nelišily se od kontrolní skupiny 

Skoliotické držení jako počáteční symptom herniace meziobratlové ploténky 

bederní páteře (Zhu, a další, 2011) 

Skoliotické držení páteře se dává do souvislosti s herniací meziobratlové ploténky. 

Většina autorů popisuje skoliotické držení bederní páteře jako kompenzační držení kvůli 

radikulárnímu dráždění při herniaci meziobratlové ploténky, kdy páteř uhýbá bolestivé 

iritaci. U některých pacientů je skoliotické držení páteře první symptom u herniace 

meziobratlové ploténky. 

26 adolescentů bylo přijato na kliniku pro původní diagnózu skolióza, která byla 

později řešena operačně diskektomií bederní páteře. Většině pacientů se zlepšilo 

skoliotické držení bederní páteře bezprostředně po diskektomii.  

Po operaci měli pacienti klidový režim, postupně měli povolený pohyb v rámci 

lůžka, prováděli cvičení s dolními končetinami (flexe natažené dolní končetiny), až byli 

schopni chůze (1. – 2. den). Následná fyzioterapie probíhala na oddělení až do 

propuštění 7. – 10. den po operaci. Pacientům byla doporučována chůze a stabilizační 

cvičení trupu s malým korzetem na bedrech. 

Výsledky byly hodnoceny pomocí numerické škály bolesti (numeric pain scale), 

ODI, měření Cobbova úhlu a Adamsův test. 
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Účinnost péče po operaci bederní páteře: protokol změny chování pomocí 

fyzioterapie (Archer, a další, 2014) 

Pro zvládnutí pooperačního průběhu po operaci bederní páteře pro degenerativní 

onemocnění se v některých zemích využívá edukační program, v tomto případě jde 

konkrétně o CBPT (changing behavior through physical therapy study protocol). Jedná 

se o edukační program, který vede fyzioterapeut po telefonických rozhovorech po dobu 

6 týdnů po operaci. Každý pacient má svůj individuální fyzioterapeutický plán, který 

zahrnuje chůzi, domácí cvičení, dechovou gymnastiku, progresivní svalovou relaxaci 

podle Jacobsona a motivační cvičení pro dobrou náladu. Terapeut každý týden 

kontroluje a usměrňuje konkrétní dosahování cílů protokolu. Výsledky jsou hodnoceny 

pomocí Oswetryho škály disability a hodnocení bolesti (The Brief Pain Inventory). 

Většina pacientů hlásili významný pokles bolestivosti po kontrolním vyšetření po 6 

měsících od operace. 

Diskektomie jako jednodenní záležitost (Abou - Zeid, a další, 2014) 

Doba hospitalizace po mikrodiskektomii bederní páteře se ve většině 

zdravotnických zařízení zkracuje na co nejnutnější dobu. Stejný trend je i ve Velké 

Británii, kde propouštějí vybrané pacienty domů v den operace. Každý pacient před 

propuštěním podstoupí i intervenci fyzioterapeuta, který ho vertikalizuje, natrénuje 

chůzi do schodů a instruuje v písemné formě o dalším doporučení pohybu. Studie se 

účastnilo 50 pacientů, z nichž 36 bylo propuštěno v den operace, ostatní z různých 

důvodů strávili v nemocnici noc. Pacienti byly sledování pomocí VAS a byli dotazování 

na míru užívání prášků na tišení bolesti v rozmezí 3 a 6 měsíců po operaci. Lumbální 

mikrodiskektomie jako jednodenní postup je bezpečná možnost u vybraných pacientů a 

může dopomoci k uvolňování hospitalizačních lůžek s významným ekonomickým 

prospěchem. 
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5 Diskuze 

Hypotéza a výzkumné otázky 

Na základě důkazů, které byly analyzovány v dostupných metodologicky kvalitních 

studiích, je možné považovat hypotézu za potvrzenou. Správná míra pohybové aktivity 

přispívá k prevenci pooperačních komplikací, jako je tromboembolické nebo infekční 

onemocnění (Qvarfordh, a další, 2014), (Newsome, a další, 2009). Správná míra 

pohybové aktivity přispívá i k fyziologickému hojení meziobratlové ploténky. 

Podporuje správnou pružnost kolagenních vláken v hojící se jizvě, pohyb umožní 

nastavit správnou elasticitu těchto kolagenních vláken, která se začnou sama 

kontrahovat. Podporuje výživu přilehlé chrupavky, fyzické cvičení zlepšuje proces 

osmózy tím, že zajišťuje stimulující změny v tlaku na meziobratlový disk (Selkowitz, a 

další, 2006). 

Systematická rešerše odpověděla na hlavní výzkumné otázky. Nejvíce efektivní 

fyzioterapeutický postup je kombinace předoperační edukační přípravy pacienta, brzké 

mobilizace pacienta v lůžku a vertikalizace ve stejný den operace a následné ambulantní 

fyzioterapie začínající kolem 4. týdne po operaci s minimální frekvencí 2 krát týdně 

(Häkkinen, a další, 2005) (Erdogmus, a další, 2007) (Newsome, a další, 2009) (Nielsen, 

a další, 2010).  

Nejoptimálnější pohybová aktivita z pohledu fyzioterapeuta je komplexní cvičení 

složené z posilovacích, protahovacích a stabilizačních cvičení trupu a dolních končetin, 

cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti a kondiční trénink v minimální frekvenci 3 krát 

za týden (Kim, a další, 2010) (Park, a další, 2010) (Ju, a další, 2012) (Johansson, a další, 

2009). Nebyl nalezen významný rozdíl v efektivitě cvičení v domácím prostředí nebo 

v klinickém zařízení pod dohledem odborníka (Oosterhuis, a další, 2014). 

Fyzioterapie bezprostředně po operaci  

Fyzioterapie v akutní fázi je zaměřená na brzkou aktivaci a vertikalizaci pacienta, 

nácvik sedu, kondiční cvičení trupu a dolních končetin, nácvik chůze a edukaci pacienta 

o zásadách chování ke zdravým zádům. 

Ve většině případů byli pacienti vertikalizováni do stoje a chůze kolem lůžka první 

pooperační den (Hrabálek, a další, 2014), (Canbulat, a další, 2011), (Mannion, a další, 

2010), (Ozkara, a další, 2015), (Gencay - Can, a další, 2010). Byly jim nabídnuty 



72 

pomůcky pro chůzi – různá chodítka nebo dopomoc ošetřujícího personálu. Ukázalo se, 

že brzká mobilizace pacienta je nutná z důvodu prevence pooperačních komplikací a 

nastartování hojících procesů jizvy (Radziszewski, 2007). 

Studie (Qvarfordh, a další, 2014), (Newsome, a další, 2009) podporují velmi brzkou 

vertikalizaci pacienta, i po pouhých několika hodinách po operaci. V jednom případě 

před vertikalizací pacient cvičí s končetinami na lůžku, nejdříve s dopomocí, poté 

samostatně a po 5 hodinách od operace je s dohledem vertikalizován do stoje. V jiném 

případě pacienti několik hodin po operaci přecházejí mezi anesteziologickým oddělením 

a běžným oddělením samostatně (Qvarfordh, a další, 2014). Nebyly dosud nalezeny 

žádné nevýhody nebo komplikace spojené s tímto postupem, naopak tito pacienti 

vykazují lepší funkční výsledky daleko dříve po operaci, potřebují méně léků na tišení 

bolesti a mohou být i dříve propuštěni do domácího ošetřování. Naopak je známo, že 

jednotýdenní imobilizace pacienta snižuje celkovou svalovou sílu o 20 % (Gasiorowski, 

2012). 

Mnohem kontroverznější výsledky byly vyhodnoceny v případě doporučení sedu. 

Nebyla nalezena žádná studie, která by zkoumala konkrétně otázku sedu. Nebylo 

upřesněno, jakým způsobem si má pacient po diskektomii sedat, na jak dlouho, jakým 

způsobem nebo kdy začít. Existují studie, které sed zmiňují jako důležitou součást 

pooperační fyzioterapie nebo edukace pacienta, ale i tady byly názory velmi 

protichůdné. 

Jedné části pacientů byl doporučen sed 1. nebo 2. den po operaci, což je 

v protikladu s jiným doporučením sedu od 2. pooperačního týdne nebo s doporučením 

používat jen odlehčený sed po dobu 6 týdnů od operace. Rady týkající se sedu se lišily 

jednak zařízení od zařízení, ale také každý pracovník měl jiný názor. Protichůdné 

názory se týkaly i délky sedu, byl povolen sed po dobu pouhých několika minut, po 30 

minut v prvních 6 týdnech nebo 60 minut hned od začátku (Williamson, a další, 2007). 

Z ostatních studií (Newsome, a další, 2009) (Ozkara, a další, 2015) vyplývá, že zabývat 

se sedem není důležité, a proto je možné polohu sedu využívat po první vertikalizaci, 

avšak je nutné dodržovat správné držení těla. Z biomechanického hlediska je důležité 

zachovat napřímené držení bederní páteře pro fyziologické postavení meziobratlových 

plotének, které jsou připraveny na axiální zátěž. Z kineziologického hlediska je nutné 

připomenout, že dlouhodobý sed je statická poloha, která jako taková není žádoucí ani 

pro člověka se zdravými zády (Véle, 2006).  
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Většina studií se ale podrobně zajímá o cvičení v pooperačním období. První 

navrhované cvičení je aktivní cvičení dolních končetin s dopomocí ve smyslu flexe a 

extenze střídavě, které by mělo začít pouhé dvě hodiny po operaci na lůžku. Pacient by 

toto cvičení měl opakovat každých 30 minut po 5 – 10 opakování na každé končetině a 

postupně získávat větší sílu a samostatnost, po 5 hodinách následuje první vertikalizace 

do stoje a dodržovat režim jako 1. pooperační den (Newsome, a další, 2009). Důraz na 

aktivitu a mobilitu pacienta od prvního pooperačního dne je zmiňována ve více studiích 

(Mannion, a další, 2010) (Williamson, a další, 2007) (Gencay - Can, a další, 2010) 

(Gilmore, a další, 2016). 

Návrh fyzioterapeutické jednotky v prvním pooperačním týdnu by měl zahrnovat 

cvičení na posílení a protažení svalů, aktivaci stabilizačních svalů páteře a pánve, 

cvičení pro zvýšení rozsahu pohyblivosti, cvičení na zvýšení mobility neuronální tkáně. 

Pacienti by měli zadanou sestavu cvičit alespoň jednou denně, nejlépe 3 krát denně, 

samostatně nebo pod dohledem fyzioterapeuta, což je závislé na každém klinickém 

pracovišti (Gencay - Can, a další, 2010) (Ozkara, a další, 2015) (Williamson, a další, 

2007) (Erdogmus, a další, 2007). Studie podle Williamsona (Williamson, a další, 2007) 

navrhuje jako stabilizační cvičení trupu sedleh (vsedě na podložce, pokrčené dolní 

končetiny a flektovat trup z polohy vleže do polohy vsedě). Kineziologický podklad 

tohoto cviku říká, že aktivace silných flexorů kyčelních kloubů převládne nad aktivací 

břišních svalů a nemůže tedy dojít k jejich posílení. Podle mého názoru tento cvik 

nepřispívá ke zvýšení stabilizace trupu, ale naopak k větší diskoordinaci. 

Novým trendem v přístupu k pacientům po mikrodiskektomii je velmi brzké 

propouštění do domácího ošetřování. Abou – Zeid (Abou - Zeid, a další, 2014) ve své 

studii zkoumá, jestli je možné propustit pacienta z klinického zařízení v den operace 

s velmi dobrými výsledky. Pacienti ve studii od Celika (Celik, a další, 2008) jsou 

propuštěni domů 1. den po operaci s dobrým efektem. Průměrná délka hospitalizace je 5 

dní (Gencay - Can, a další, 2010), (Nielsen, a další, 2010). 

Následná fyzioterapie 

Cílem následné fyzioterapie je zvýšit celkovou kondici pacienta, vytrvalost, zvýšit 

svalovou sílu, rozsah pohyblivosti páteře a kořenových kloubů a zvýšit stabilitu páteře a 

pánevního pletence (Johansson, a další, 2009) (Christensen, a další, 2003) (Kim, a další, 

2010). 
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Nejefektivnější je začít s následnou fyzioterapií kolem 4 týdne po operaci (Gencay - 

Can, a další, 2010) (Praveen, a další, 2015) (Rushton, a další, 2015) (McGregor, a další, 

2010). Nebyl objeven významný rozdíl v účinnosti fyzioterapie v domácím prostředí 

v porovnání s fyzioterapií v klinickém zařízení pod dohledem odborníka. Nejmenší 

frekvence cvičení pro zlepšování funkčních parametrů je 2 krát za týden (Park, a další, 

2010). 

Náplň cvičení nejčastěji zahrnuje posilování na podložce (Rushton, a další, 2015) 

nebo na přístroji v tělocvičně (posilování bederních vzpřimovačů na přístroji MedX) 

(Park, a další, 2010) (Ju, a další, 2012), progresivní posilovací trénink, cvičení ve vodě 

(Praveen, a další, 2015) (Kim, a další, 2010). Dále protahovací a stabilizační cvičení, 

cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti bederní páteře a hlavně kondiční a vytrvalostní 

cvičení, například chůze na běžeckém páse (Gencay - Can, a další, 2010) (McGregor, a 

další, 2010) (Johansson, a další, 2009). I z dlouhodobého hlediska, po dvanácti letech, je 

signifikantně významný rozdíl v úspěšnosti fyzioterapie oproti žádné terapii 

(Ebenbichler, a další, 2015). 

Existuje studie McGregora (Mc Gregor, a další, 2007), která vytvořila informační 

leták pro pacienty po mikrodiskektomii a podpořila je v období rekonvalescence. Leták 

obsahuje doporučení pohybové aktivity a edukace o škole zad. Tento leták podporuje 

pacienty v jejich rekonvalescenci v domácím prostředí a zlepšuje funkční výsledky 

v porovnání se skupinou pacientů, kteří leták k dispozici nemají. Informační leták 

vytvořili i autoři v rámci jiných studií (Claus, a další, 2016) (Selkowitz, a další, 2006). 

Pro výstupní hodnocení studií jsou nejčastěji používány dotazníky na funkci a 

disabilitu pacienta jako je „Oswetry Disability Index“ nebo dotazník podle Rollanda a 

Morrise (Rolland Morris Disability Questionnaire). K hodnocení bolesti je hojně 

využívané škálování podle analogové vizuální škály (VAS) nebo numerické řady 

(Numeric Pain Scale). 

Omezení pohybu a restrikce 

Zmiňovaný McGregor (Mc Gregor, a další, 2007) se ve své studii vytváření 

informačního letáku dotkl tématu restrikcí a omezování pohybu. Zjistil, že většina 

restrikcí jsou neopodstatněná a neexistuje pro ně v literatuře vědecký důkaz. Většina 

restrikcí jsou vytvářena na základě obav a nejistot operatéra nebo pacienta. Tato 

nejednotnost a zmatenost v udávání doporučení pohybu v pooperačním období má za 

následek obavy pacientů z jakéhokoliv pohybu, zpomalují rekonvalescenci 
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k původnímu funkčnímu stavu a prodlužují dobu, kdy se pacient vrací do zaměstnání. 

Naopak pacientova dobrá informovanost o tom co si může a nesmí dovolit, přispívá 

k rychlejší úlevě od bolesti. Ke stejnému závěru došel i Carrage (Carragee, a další, 

1996) (Carragee, a další, 1999) ve svých výzkumech. Doporučil pacientům, aby se řídili 

pouze podle svých pocitů bolesti a pohodlí a návrat do zaměstnání načasují na dobu, 

kdy jsou na to sami připraveni, a přesto nedošlo k žádnému zvýšení v míře 

pooperačních komplikací ani v míře reoperací. Znamená to, že pacient se může vrátit ke 

sportu (jako je například plavání nebo běh) v momentě, kdy se u toho bude cítit 

pohodlně a bez bolesti. Stejně by se měl zařídit i s řízením auta nebo s aktivním 

sexuálním životem. Bederní ortéza po mikrodiskektomii není nutná, pokud není 

přidružené jiné onemocnění (například skoliotické držení) (Zhu, a další, 2011). 

Na druhou stranu byla nalezena řada studií, které do svých rehabilitačních programů 

zahrnují i edukaci pacientů o omezení pohybu. Nejčastěji se jedná o zákaz zvedání a 

přenášení těžkých věcí, těžké manuální práce, kontaktních sportů, ohýbání bederní 

páteře, dlouhé sezení (například při řízení automobilu) nebo dlouhý pochod se zátěží 

(Gencay - Can, a další, 2010) (Park, a další, 2010) (Celik, a další, 2008). 
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6 Závěr 

Diplomová práce byla rozdělena na teoretickou a rešeršní část. Teoretická část se 

zabývala jednak anatomií, kineziologií a biomechanikou bederní páteře a jeho nejmenší 

jednotkou – meziobratlovou ploténkou. Poté možnostmi chirurgické léčby včetně 

klasifikace, vyšetření, indikace k operaci a popsání chirurgických přístupů včetně 

následné fyzioterapie. 

Rešeršní část práce se zabývala odpovědí na otázky, jaký fyzioterapeutický postup 

je nejvíce efektivní a jaká pohybová aktivita z pohledu fyzioterapeuta je neoptimálnější. 

Podle metodologických kritérií (viz kapitola 3) bylo do rešerše zařazeno 30 studií – 

systematické rešerše, randomizované kontrolované studie a prospektivní studie. Studie 

byly velmi rozdílné, co se týče délky, obsahu, počtu probandů nebo intenzity 

intervence. Přesto na základní vědecké otázky této práce odpověděly. Nejvíce efektivní 

fyzioterapeutický postup je kombinace předoperační edukační přípravy pacienta, brzké 

mobilizace pacienta v lůžku, vertikalizace ve stejný den operace a následné ambulantní 

fyzioterapie začínající kolem 4. týdne po operaci s minimální frekvencí 2 krát týdně. 

Nejoptimálnější pohybová aktivita z pohledu fyzioterapeuta je komplexní cvičení 

složené z posilovacích, protahovacích a stabilizačních cvičení trupu a dolních končetin, 

cvičení na zvýšení rozsahu pohyblivosti a kondiční trénink v minimální frekvenci 2 krát 

za týden. Nebyl nalezen významný rozdíl v efektivitě cvičení v domácím prostředí nebo 

v klinickém zařízení pod dohledem odborníka. 

Rešerše vysledovala i nejnovější trendy v pooperační fyzioterapii bederní páteře, 

jako je využití podpůrných skupin v následné fyzioterapii, telefonické konzultace 

s fyzioterapeutem při domácí autoterapii (Selkowitz, a další, 2006), podpora 

informačních letáků pro lepší informovanost pacienta (Claus, a další, 2016) (McGregor, 

a další, 2007), posilování bederních vzpřimovačů na přístroji MedX (Kim, a další, 

2010) nebo velmi brzká vertikalizace pacienta, kdy pacienti s dopomocí přecházeli mezi 

pooperačním a běžným oddělením s pozitivními výsledky (Qvarfordh, a další, 2014). 

Bohužel v dostupné vědecké literatuře chybí výzkum zabývající se efektivitou 

komplexní fyzioterapie v tom pojetí, jak ji chápe magisterský student na FTVS. 

Komplexní fyzioterapie by měla zahrnovat manuální techniky včetně mobilizací 

periferních kloubů a páteře a ošetření reflexních změn v měkkých tkáních, techniky na 

neurofyziologickém podkladě nebo techniky pro protažení nervové tkáně a ne jen 
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analytické cvičení, které je náplní většiny fyzioterapeutických programů, které byly 

analyzovány v rámci systematické rešerše. Poukazuje to na možný další směr ve 

vědeckém výzkumu. 

Limity mé práce jsou spojené s vyhledáváním odborných článků pouze v jednom 

cizím jazyce a bylo omezené pouze na elektronické zdroje. Bylo by pravděpodobně 

výstižnější sesbírat informace i z ústních zdrojů od odborníků operatérů nebo 

fyzioterapeutů pracujících s pacienty po mikrodiskektomiích bederní páteře v rámci 

anketního šetření. 

Diplomová práce mi byla velkým přínosem vzhledem k ucelení fyzioterapeutických 

postupů, které se používají ve světě a jako další motivace pro mou následnou praxi. 
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