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Abstrakt
Idiopatická skolióza (IS) je trojrozměrná deformita páteře, která postihuje nejčastěji
dětské pacienty. Neléčená může způsobovat výrazná omezení pacientova zdravotního
stavu. Příčina vzniku je dosud neznámá a považuje se tedy za multifaktoriálně
podmíněné onemocnění. Současné možnosti léčby IS zahrnují mimo operační intervenci
a korzetoterapii i specifická fyzioterapeutická cvičení, kterými se tato práce zabývá.
Bakalářská práce představuje specifická fyzioterapeutická cvičení – DoboMed, metodu
Schrothové, SEAS a Side Shift, která jsou doporučována SOSORT guidelines 2011 pro
léčbu idiopatické skoliózy. Práce stručně shrnuje základní problematiku idiopatické
skoliózy včetně možností léčby. Hlavní část práce se zaměřuje na popis metod
DoboMed, Schrothové, SEAS a Side Shift. Dále jsou tyto metody porovnány formou
tabulek.
Součástí práce je kazuistika dospívající pacientky s prvozáchytem idiopatické skoliózy,
která zahájila léčbu skoliotické křivky pomocí ambulantní fyzioterapie. Uvedena je
anamnéza, kineziologický rozbor pacientky, terapie, závěry vyšetření a terapie po
absolvování dvouměsíční léčby.

Klíčová slova
Idiopatická skolióza, specifická cvičení, fyzioterapeutická léčba, DoboMed, metoda
Schrothové, SEAS, Side shift

Abstract
Idiopathic scoliosis (IS) is a three-dimensional spinal deformity that mostly affects
pediatric patients. Untreated IS can cause significant limitations in the patient's health
condition. The cause of the disease is unknown and therefore it is considered as
a multifactorial disorder. Current possibilities of treatment of IS include surgery
intervention, bracing and specific physiotherapeutic exercises.
The bachelor thesis presents specific physiotherapy exercises - DoboMed, Schroth,
SEAS and Side Shift, which are recommended by SOSORT guidelines 2011 for the
treatment of idiopathic scoliosis. It briefly summarizes the basic issues of idiopathic
scoliosis including treatment options. The main part of the thesis focuses on the
description of the methods of DoboMed, Schroth, SEAS and Side Shift. Furthermore,
the methods are compared in the form of tables.
A part of the work is a case report of an adolescent patient with early stage catch of
idiopathic scoliosis, who has initiated the treatment of the scoliotic curve by means of
outpatient physiotherapy. Mentioned are anamnestic data, a kinesiological analysis of
the patient, the therapy and the conclusion of the examination and the therapy after two
months of the treatment.
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Idiopathic scoliosis, specific exercises, physiotherapy, DoboMed, Schroth method,
SEAS, Side shift
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Seznam použitých zkratek
3D

Třídimensionální

ADL

Activities of Daily Living

AIS

Adolescent idiopathic scoliosis

AO

Atlantookcipitální

CSN

Centro Scoliosi Negrini

Č.

Číslo

DK

Dolní končetina

DKK

Dolní končetiny

DNS

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DoboMed

Dobosiewicz Method

Dr.

Doktor

Dx

Dexter

EBM

Evidence Based Medicine

EOS

Early onset scoliosis

FNM

Fakultní nemocnice v Motole

HK

Horní končetina

HKK

Horní končetiny

IS

Idiopatická skolióza

ISICO

Italian Scientific Spinal Institute

JIS

Juvenile idiopathic scoliosis

L

Levá

LDK

Levá dolní končetina

Lp

Lumbální páteř

LTV

Léčebná tělesná výchova

MCP

Metacarpophalangeální

M.

Musculus

MM.

Musculi

Např.

Například

NO

Nynější onemocnění

OA

Osobní anamnéza

Obr.

Obrázek

P

Pravá
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PMV

Psychomotorický vývoj

PSSE

Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises

RA

Rodinná anamnéza

RTG

Rentgen

SEAS

Scientific Exercise Approach to Scoliosis

SI

Sakroiliakální

SIAS

Spina iliaca anterior superior

Sin

Sinister

SIPS

Spina iliaca posterior superior

SOSORT

Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

SPA

Sociálně pracovní anamnéza

Tab.

Tabulka

Th

Thorakální

Th-L

Thorakolumbální
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ÚVOD
Idiopatická skolióza (IS) je nejčastěji se vyskytující formou skoliózy. Primárně
postihuje pohybový aparát, pokud však není léčena a dále progreduje, ovlivňuje i vitální
funkce jedince. Neléčená může způsobit deformity hrudníku, z čehož plynou sekundární
vlivy skoliózy na kardiopulmonální systém, vzhled, psychiku a celkovou kvalitu života
jedince. Idiopatická skolióza se zpravidla objevuje u dětských pacientů, v období
růstového spurtu často progreduje a pokud je neléčena, může mít významný dopad do
dospělosti. Takto postižení pacienti často trpí bolestmi pohybového aparátu, zejména
zad.
Největším problémem při léčbě idiopatické skoliózy je nemožnost pracovat
přímo na příčině problému, jež zůstává stále neobjasněna. Mezi současné možnosti
léčby idiopatické skoliózy patří observace pacienta, specifická fyzioterapeutická cvičení
pro léčbu skolióz, korzetoterapie a operační léčba.
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) je
mezinárodní vědecká společnost, která se zajímá o problematiku idiopatické skoliózy.
Jedním z hlavních úkolů společnosti je poskytovat diagnostická a terapeutická
doporučení pro všechny odborníky zapojené do konzervativní léčby pacientů
s idiopatickou skoliózou. Dle prohlášení společnosti SOSORT z roku 2011 patří mezi
specifická fyzioterapeutická cvičení s publikovanými důkazy o účinnosti následující
metody: DoboMed, metoda Schrothové, SEAS a Side Shift. Mezi metody konzervativní
léčby skoliózy doporučované SOSORT patří i metoda Lyon, která se však zabývá
zejména korzetoterapií.
Ve své bakalářské práci se proto zabývám především metodami DoboMed,
Schrothové, SEAS a Side Shift, jež jsou sice doporučovány SOSORT pro léčbu
idiopatické skoliózy, ale v našem prostředí jsou zřídka známé a používané. Pozornost
rovněž věnuji obecnému shrnutí problematiky idiopatické skoliózy a stručně uvádím
možnosti léčby idiopatické skoliózy. V neposlední řadě uvádím kazuistiku pacienta
s prvozáchytem idiopatické skoliózy léčeného na podkladě DNS.
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1 CÍLE PRÁCE
Cílem bakalářské práce bylo stručně shrnout základní problematiku idiopatické
skoliózy a uvést současné léčebné možnosti této deformity páteře. Hlavním cílem práce
bylo představit specifická fyzioterapeutická cvičení schválená Society on Scoliosis
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) pro léčbu idiopatické skoliózy.
Metody schválené SOSORT jsou v našem prostředí zřídka známé a užívané, avšak dle
SOSORT guidelines z roku 2011 jsou doporučovány pro konzervativní léčbu
idiopatické skoliózy. Cílem práce bylo metody popsat a porovnat. Záměrem práce bylo
také sledovat a popsat léčbu pacienta s idiopatickou skoliózou léčeného ve FN Motol.
Byly stanoveny následující cíle práce:
•

Popsat stručně základní problematiku idiopatické skoliózy.

•

Popsat stručně možnosti léčby idiopatické skoliózy.

•

Popsat a porovnat specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu idiopatické
skoliózy schválená společností SOSORT.

•

Zpracovat kazuistiku pacienta – sledovat a popsat průběh terapie pacienta
s prvozáchytem idiopatické skoliózy.
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY SKOLIÓZ
Skolióza je obecný termín pro deformitu, jež je charakterizována změnou tvaru
a pozice páteře, hrudníku a trupu. Má se za to, že název byl představen Hippokratem
jako scolios, což znamená zkřivený nebo zakřivený. Galen používal název scoliosis ve
významu abnormálního laterálního zakřivení páteře. Dnes je známo, že skolióza není
omezena pouze na frontální rovinu, ale může být definována jako „trojrozměrná torzní
deformita páteře a trupu“. Skolióza způsobuje laterální zakřivení ve frontální rovině,
axiální rotaci v transverzální rovině a abnormální zakřivení v rovině sagitální (Negrini
et al., 2012).
Souběžně se změnami páteře nastávají i změny v postavení žeber, lopatek
a pánve. Na konvexní straně skoliotické křivky mají žebra mezi sebou větší rozestupy.
Oproti tomu na konkávní straně křivky mají rozestupy mezi sebou menší. Lopatka je na
laterálně vybočené straně hrudníku posunuta kranio-laterálně, na opačně straně je spíše
v retrakci a depresi. Pánev pacienta bývá vlivem skoliózy často sešikmená, crista iliaca
na straně konkavity bývá postavena výš a může vyvolávat pocit zkrácené dolní
končetiny (Kolář, 2009).
Repko (2010) udává, že podle příčiny vzniku rozlišujeme tři základní typy
skolióz: idiopatickou, kongenitální a neuromuskulární.

2.1 Strukturální a funkční skolióza
Rozlišujeme strukturální a funkční skoliotické křivky. Strukturální křivky jsou
podmíněné přítomností strukturálních změn, jako jsou deformace obratlů či fixované
změny měkkých tkání, a musí být rozlišeny od funkčních skoliotických křivek. Funkční
skoliotická křivka je způsobena sekundárně (např. zkrácením dolní končetiny) a bývá
kompenzačního charakteru. Obvykle je částečně redukována či zcela vymizí po
odstranění základní příčiny (Kolář, 2009; Negrini at al., 2012). Funkční skolióza není
předmětem této bakalářské práce.
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2.2 Idiopatická skolióza
Repko (2010) udává, že idiopatická skolióza je nejčastěji se vyskytujícím
typem skoliózy. Dle Negrini et al. (2012) byl termín „idiopatická skolióza“ představen
v roce 1922 Kleinbergem a používá se na všechny pacienty, u nichž nebylo možné najít
specifickou příčinu, jež by mohla způsobovat deformitu.

2.2.1 Adolescentní idiopatická skolióza
Noshchenko et al. (2015) udává, že adolescentní idiopatická skolióza (AIS) je
nejčastější formou deformity páteře, která představuje až 80 % dětských skolióz
a postihuje 2 až 4 % dětí během pubertálního růstu.
Dle Schreiber et al. (2016) je adolescentní idiopatická skolióza, trojrozměrná
torzní deformita páteře a trupu, nejčastější formou skoliózy s prevalencí mezi 0,47 až
5,2 % u obecné adolescentní populace.
Adolescentní idiopatická skolióza se u pacientů objeví ve věku 10 let a více
a je definována jako křivka nejméně 10° měřená na stojatém rentgenovém snímku
s použitím techniky dle Cobba. Zatímco prevalence AIS je okolo 3 %, téměř 10 % těch,
kterým byla diagnostikována, bude vyžadovat určitou formu léčby. Obvykle observaci
nebo specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz pro lehké křivky,
korzetoterapii pro střední křivky a chirurgickou léčbu pro těžké skoliotické křivky
(rozdělení křivek viz Tab. č. 2). Obvykle AIS nezpůsobuje zdravotní problémy během
růstu. Nicméně výsledná deformita má často negativní dopad na bodyimage
dospívajícího, což může vést k problémům s kvalitou života a v nejhorším případě
k psychickým poruchám. Pokud skolióza překročí kritickou mez, obvykle 30° dle
Cobba na konci růstu, zvyšuje se výrazně riziko zdravotních a sociálních problémů
v dospělosti. Problémy zahrnují sníženou kvalitu života, zdravotní postižení, bolesti,
vzhled, funkční omezení, snížení plicních funkcí a riziko progrese během dospělosti
(Bettany-Salnikov et al., 2014).
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2.2.2 Etiologie a patogeneze
Etiopatogeneze idiopatické skoliózy nebyla plně objasněna. Příčiny skoliózy se
hledají ve vrozené nebo získané poruše obratlové struktury. U pacientů s tímto typem
deformity je obvykle zaznamenána koincidence s abnormalitami jako asymetrická
struktura mozkového kmene, smyslové a balanční zhoršení, poruchy krevních destiček
a funkce kolagenu. Role genetických faktorů při vývoji deformity páteře podporuje
tendence výskytu skoliózy v rodinách. Výzkumy naznačují dědičnou poruchu struktury
a funkce estrogenového receptoru. Přes všechny teorie etiopatogeneze skoliózy můžeme
předpokládat její původ za multifaktoriálně podmíněný (Negrini et al., 2012).

2.2.3 Epidemiologie
Přibližně v 20 % případů je skolióza druhotná jako další patologický proces.
Zbývajících 80 % je případů idiopatické skoliózy. Progrese idiopatické skoliózy je
mnohem častěji viděna u ženského pohlaví (Negrini at al., 2012; Repko, 2010).
Pokud je Cobbův úhel v rozmezí 10–20°, je poměr postižených dívek a chlapců
1,3: 1. Poměr se zvyšuje na 5,4: 1 při Cobbově úhlu v rozmezí 20–30° a na 7:1 pro úhel
přesahující 30° Cobba (Negrini at al., 2012).

2.2.4 Rizikové faktory progrese
Dle Koláře (2003) řadíme mezi faktory ovlivňující pravděpodobnost progrese
křivky následující: pacientův věk, pohlaví, lokalizaci primární křivky, stav měkkých
tkání, minimální mozečkové příznaky a kompenzaci křivky.
Pacientův věk – v čím mladším věku se skolióza poprvé objeví, tím vyšší je riziko
progrese.
Pohlaví – u dívek je častější výskyt progrese.
Lokalizace primární křivky – thorakální skoliózy mají více nepříznivou prognózu než
primární křivky lokalizované více kaudálně.
Stav měkkých tkání – laxicita měkkých tkání je značně rizikovým faktorem progrese.
Minimální mozečkové příznaky – potencionální progrese křivky je často naznačena
mírnou poruchou adiadochokineze.
Kompenzace křivky – čím větší je dekompenzace skoliotické křivky, tím
pravděpodobnější je další progrese (Kolář, 2003).
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2.2.5 Cíle a principy léčby idiopatické skoliózy
Léčba idiopatické skoliózy má za cíl zastavit progresi křivky (nebo ji snížit),
předejít dysfunkci respiračního systému, předejít či léčit bolesti páteře a zlepšit estetiku
posturální korekcí. U každého pacienta však musí být konkrétní cíle stanoveny podle
skutečného klinického stavu (Borda et al., 2014).

2.2.6 Klasifikace idiopatických skolióz používaná v klinické praxi
V tabulkách č. 1–3 jsou uvedena tři nejdůležitější rozdělení skolióz používaná
pro klinickou praxi konzervativní léčby skolióz dle Negrini et al., 2012.
Chronologická klasifikace
Dle věku pacienta v době diagnostiky rozdělujeme skoliózy na infantilní,
juvenilní, adolescentní a skoliózu v dospělém věku. Tato klasifikace je velice
významná, jelikož čím delší je interval mezi diagnostikou skoliózy a dokončením růstu,
tím větší je riziko, že bude deformita závažnější (Negrini et al., 2012).

Chronologicky
Věk v době diagnostiky (roky)
infantilní
juvenilní
adolescentní
dospělá

0–3
3–10
10–18
18–

Tab. č. 1: Chronologická klasifikace skolióz.
Skoliózy rozdělujeme na infantilní, juvenilní, adolescentní a dospělé, a to podle věku, kdy byla
deformita pacientovi diagnostikována (zdroj: Negrini et al., 2012).
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Klasifikace dle úhlu
Úhel skoliózy měřený na radiografickém snímku metodou dle Cobba je jedním
z nejdůležitějších faktorů při léčbě idiopatické skoliózy. Je často rozhodujícím faktorem
přímo souvisejícím se zvoleným léčebným postupem (Negrini et al., 2012).

Dle úhlu
Cobbův úhel (stupně)
lehká
lehká až střední
střední
střední až těžká
těžká
velmi těžká

5–15
16–24
25–34
35–44
45–59
60–

Tab. č. 2: Klasifikace skolióz dle úhlu.
Dle velikosti Cobbova úhlu rozdělujeme skoliózy na lehké, lehké až střední, střední, střední až
těžké, těžké a velmi těžké (zdroj: Negrini et al., 2012).

Topografická klasifikace
Zbývající nejčastěji užívaná klasifikace idiopatických skolióz je založena na
anatomickém umístění páteřní deformity ve frontální rovině. Tato nejvíce tradiční
klasifikace je používaná jak při konzervativní, tak při chirurgické léčbě skolióz (Negrini
et al., 2012).
Kolář (2003) udává, že důležité je určení primární a sekundární skoliotické
křivky. Hlavní křivka pro určení lokalizace skoliózy je ta, jež vykazuje nejvíce
strukturálních změn.

Topograficky
Vrchol

od

do

cervikální
cerviko-thorakální
thorakální
thorako-lumbální
lumbální

C7
disk Th1-2
Th12
disk L1-L2

disk C6-7
Th1
disk Th11-12
L1
-

Tab. č. 3: Topografická klasifikace skolióz.
Skoliózy rozdělujeme dle topografie na cervikální, cerviko-thorakální, thorakální,
thorako-lumbální a lumbální (zdroj: Negrini et al., 2012).
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3 LÉČBA IDIOPATICKÉ SKOLIÓZY
Výběr léčebné metody v klinické praxi EBM se provádí na základě vyšetření
lékařem, jenž se specializuje na léčbu skolióz a na preferencích pacienta. Možnostmi
jsou observace pacienta, specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz
(ambulantní nebo hospitalizační), korzetoterapie (noční, částečně či plně celodenní
režim) a chirurgická léčba (Borda et al., 2014).
Bettany-Salnikov et al. (2014) udává, že jiné léčebné postupy než specifická
cvičení, korzetování a chirurgická léčba nejsou doporučovány současnými guidelines.
Existující důkazy o léčbě, klasifikované podle Oxfordského Centra pro EBM,
můžou být shrnuty následovně: „Specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz
(PSSE) jsou doporučována jako první krok při léčbě idiopatické skoliózy, aby se
zabránilo nebo se omezila progrese křivky. Korzetování je doporučováno, když PSSE
nejsou schopny zabránit progresi. Chirurgická intervence je doporučována, pokud
konzervativní léčba selhala“ (Bettany-Salnikov et al., 2014).
Kolář (2009) udává, že včasná diagnostika počínající skoliózy je základem pro
strategii a vlastní efekt léčby. Okamžité zahájení konzervativní léčby při nižších
křivkách může zabránit progresi a předejít komplikacím pokročilé skoliózy.
V bakalářské práci rozděluji léčebné přístupy na dva hlavní: konzervativní
a operační.
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3.1 Konzervativní přístup
Bilinkiewiczová (2016) udává, že mezi konzervativní přístup léčby řadíme
observaci, specifická fyzioterapeutická cvičení a korzetoterapii.

3.1.1 Observace
Observace je léčebný přístup volený zejména u lehkých skolióz. Pacienti musí
být opakovaně klinicky a radiograficky sledováni, aby se zabránilo nekontrolované
progresi křivky, jež by si vyžadovala změnu v léčebném plánu (např. zařazení
korzetoterapie). Při pouhé observaci probíhají prohlídky v závislosti na velikosti
Cobbova úhlu a na skeletální maturitě pacienta. Zpravidla jsou pacienti kontrolováni
v rozmezí 3–9 měsíců. V době skeletální maturity a ještě jeden rok po ní se doporučuje
pacienty monitorovat (Burton, 2013; Bilinkiewiczová, 2016).

3.1.2 Specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz–PSSE
(Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises)
Kalichman et al. (2016) udává, že terapie skoliózy cvičením a sledováním (bez
korzetoterapie) je typicky doporučována pro pacienty s nedokončeným růstem a křivkou
do 25° dle Cobba.
Specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz se sestávají z pacientům
individuálně přizpůsobených cvičení, jež se často vyučují ve středisku zcela věnujícímu
se léčbě skolióz. Pacienti se učí perzonalizovaný cvičební protokol individuálně
přizpůsobený místu a velikosti jejich křivky, vypracovaný podle hodnocení lékaře
a fyzioterapeuta. PSSE jsou prováděny s terapeutickým cílem snížit deformitu páteře
a zabránit progresi křivky. Cílem je také stabilizovat dosažené zlepšení s konečným
cílem

snížit

potřebu

korekčních

korzetů

a nutnost

chirurgického

zákroku.

Fyzioterapeutická cvičení by měla být založena na trojrozměrné autokorekci, stabilizaci
korigované postury, součástí by mělo být zaškolení pacienta v ADL a edukace
(Bettany-Salnikov et al., 2014; Borda et al., 2014; Kalichman et al., 2016, Czaprowski
et al., 2014).
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Specifická cvičení dle SOSORT by měla sledovat následující cíle: zastavit
progresi křivky v pubertě (nebo ji redukovat), předejít nebo léčit respirační dysfunkci,
předejít nebo léčit bolesti páteře, zlepšit estetiku pomocí posturální korekce a redukovat
potřebu chirurgické intervence. Pokud je pacientovi předepsán korzet, SOSORT vždy
doporučuje přidružené použití PSSE (Bettany-Salnikov et al., 2014; Schreiber et al.,
2016).
Kalichman et al. (2016) udává, že existují čtyři hlavní přístupy PSSE určené
k léčbě idiopatické skoliózy: metoda Dobosiewicz, metoda Side Shift, metoda
Schrothové a Scientific exercise approach to scoliosis (SEAS). Těmto konkrétním
fyzioterapeutickým metodám se věnuji v nadcházející kapitole (viz kapitola 4
Specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz).

3.1.3 Korzetoterapie
Léčba korzetoterapií je zpravidla indikována u pacientů s křivkou nad 20° Cobba
a nedokončeným růstem. Korzetoterapie je nejčastěji nasazována právě v období
růstového spurtu a je aplikována až do ukončení růstu. Individuálně zhotovená korekční
trupová ortéza (na základě sádrového odlitku pacienta) je základní ortopedickou
pomůckou pro korekci skoliotických křivek. Svým tvarováním, tahovými a tlakovými
silami působí proti zakřivení ve frontální rovině a proti skolioticky rotované páteři. Má
za cíl zabránit další progresi křivky (Černý, 2012; Repko, 2010).

3.2 Operační přístup
Bettany-Salnikov et al. (2015) udává, že operační léčba se obvykle doporučuje
při skoliotickém zakřivení přesahujícím 40° až 50° Cobbova úhlu. Noshchenko et al.
(2015) udává, že pokud deformita páteře přesáhne 45° dle Cobba, je dle současných
léčebných standardů indikována pro chirurgickou korekci.
V dětském věku poměrně flexibilní deformita se v dospělém věku dále
strukturalizuje a vznikají degenerativní změny. Bezpečná a výrazná korekce v dospělém
věku je již velmi omezená. Pro řešení skoliotických deformit páteře se používá zadní
operační přístup, přední operační přístup nebo kombinovaný operační přístup. Nejčastěji
užívaný je zadní operační přístup. Přední operační přístup je užívaný u jednoduchých
hrudních či bederních křivek. Kombinovaný operační přístup je užíván u těžkých,
obtížně korigovatelných křivek (Repko, 2010).
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4 SPECIFICKÁ FYZIOTERAPEUTICKÁ CVIČENÍ PRO
LÉČBU SKOLIÓZ

4.1 DoboMed (Dobosiewicz Method)
4.1.1 Obecné informace
DoboMed je fyzioterapeutická metoda, jež byla představena roku 1979
profesorkou Krystynou Dobosiewitcz v Polsku a používá se k léčbě pacientů
s idiopatickou skoliózou (Durmala et al., 2011; Berdishevsky et al., 2016).
DoboMed vychází z metod Klappova lezení a metody Schrothové a je řazen
mezi konzervativní terapii idiopatické skoliózy, která zlepšuje skoliotickou křivku
a parametry respiračního systému pacientů (Berdishevsky et al., 2016; Bettany-Salnikov
et al., 2012).
Metoda se využívá jako samostatná léčebná technika nebo může být použita
u pacientů léčených korzetoterapií. Aktivní spolupráce pacienta je základním
předpokladem pro použití metody, proto DoboMed není nedoporučován malým dětem,
které ještě nejsou schopny porozumět a provést cvičení. Vhodné je zapojit rodiče do
fyzioterapeutického programu, aby následně mohli kontrolovat správné provedení při
domácím cvičení (Durmala et al., 2011; Berdishevsky et al., 2016).

4.1.2 Klasifikační systém
DoboMed používá vlastní klasifikační systém skoliózy a skoliotické léčby.
Každý pacient má unikátní vzor křivky a hodnotí se zvlášť. Individuální cvičební
program je sestaven dle lokalizace a počtu křivek konkrétního pacienta (Berdishevsky et
al., 2016).

4.1.3 Cíle metody
Cíle metody jsou: Zastavit progresi skoliózy (měřeno radiologicky – Cobbův
úhel, klinicky – Bunnellův skoliometr) a zlepšit funkci respiračního systému pacienta
(Durmala et al., 2011; Bettany-Salnikov et al., 2012).
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4.1.4 Indikace
Metoda DoboMed je dle SOSORT prohlášení 2011 řazena mezi specifická
fyzioterapeutická cvičení a školy s publikovaným důkazem o účinnosti a je
doporučována pro konzervativní léčbu idiopatické skoliózy (Negrini et al., 2012).

4.1.5 Principy korekce
Mezi hlavní charakteristiky metody DoboMed patří následující principy:
symetrické pozice při cvičení, asymetrické aktivní pohyby k dosažení třídimensionální
(3D) korekce skoliózy, mobilizace hrudní páteře ke zvýšení hrudní flexe, derotace
v transverzální rovině zaměřená na oblast vrcholu křivky, mobilizace žeber na konkávní
straně zakřivení pro rozšíření a derotaci hrudního koše, vnější facilitace, cílené pohyby
hrudníku a páteře pro zlepšení dýchací funkce a 3D posunutí obratlů pro dosažení 3D
korekce skoliózy (Berdishevsky et al., 2016; Bettany-Salnikov et al., 2012).

4.1.6 Mechanizmus korekce
Skolióza je trojrozměrná deformita páteře. Hrudní obratle se během vývoje
idiopatické skoliózy posunují dopředu (což zmenšuje hrudní kyfózu), axiálně rotují
a laterálně deviují (Durmala et al., 2011). DoboMed si klade za cíl tento posun zvrátit
aktivním pohybem hrudních obratlů směrem k jejich normální poloze v sagitální rovině.
Derotace hrudníku je dosaženo aktivními, specifickými pohyby hrudního koše
a technikou dýchání (Berdishevsky et al., 2016). Pohyb při cvičení se skládá z flexe
hrudní páteře a derotace. Cílem flexe hrudní páteře je normalizace hypokyfózy. Cílem
derotace je upravení axiální rotace hrudních obratlů v transverzální rovině. Korekce
frontální roviny se dosáhne automaticky, jakmile další dvě roviny jsou opraveny
(Durmala et al., 2011).

4.1.7 Technika cvičení
Metoda je založena na aktivní třídimensionální autokorekci. Cvičení probíhá při
symetrickém postavení pánevního a ramenního pletence. Pozice pánve a ramenního
pletence je stabilní během celého cvičení, během nádechové a výdechové fáze aktivního
asymetrického dýchání. Metodika udává, že tato pozice facilituje aktivní korekci
a podporuje přetrvání správného posturálního návyku (Durmala et al., 2011;
Berdishevsky et al., 2016).
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4.1.8 Postup cvičení
Cvičení se skládá ze tří fází. Všechny cvičební pozice vyžadují striktně
symetrické postavení trupu, čehož je dosaženo fixací ramenního a pánevního pletence.
1. Přední ohýbací fáze. Cvičení se provádí v uzavřeném kinematickém řetězci. Pánev
a pletenec ramenní jsou fixovány dolními a horními končetinami proti podlaze. Přední
ohýbací fáze působí facilitačně na aktivní autokorekci mezi symetricky a stabilně
postavenými končetinami. Pomáhá upevňovat správný posturální zvyk.
2. Přípravná fáze. Na začátku cvičební jednotky, po zahřátí, se cvičí v nízkých
pozicích. Tyto pozice částečně snižují působení gravitační síly na zádovou muskulaturu
a dochází ke korekci skoliotické křivky. Následuje tzv. „break“ cvičení. Sestává se
z maximální aktivní flexe hrudní páteře a extenze bederní páteře se současnou 3D
korekcí skoliózy. Jakmile je autokorekční cvičení v nízkých pozicích provedeno,
přistupuje se k autokorekci v pozicích vysokých.
3. Aktivní 3D korekce ve vzpřímených polohách. Aktivní 3D autokorekční cvičení
probíhá ve vysokých pozicích, kde je páteř orientována vertikálně. Trupové svalstvo
musí pracovat na napřímení páteře proti plnému působení gravitační síly (Berdishevsky
et al., 2016; Bettany-Salnikov et al., 2012).

4.1.9 Technika dýchání
DoboMed využívá techniku dýchání (tzv. „fázově uzamčené dýchání“) pro podporu
spinální korekce a stabilizace. Použití tlaku a facilitace závisí na fázi dechového cyklu.
Během inspirační fáze je aplikován tlak na konkávní stranu zakřivení, zatímco
v průběhu expirační fáze je facilitována konvexní strana křivky. Při výdechu je
dosažená korekce stabilizována izometrickou kontrakcí trupového svalstva (Durmala et
al., 2011; Berdishevsky et al., 2016).
Aktivace vnitřních interkostálních svalů na konvexní straně zakřivení během inspirační
i expirační fáze umožňuje asymetrické dýchání. Asymetrické dýchání vede k přiblížení
žeber k sobě na konvexní straně, mobilizaci a derotaci páteře (Berdishevsky et al.,
2016).

21

Bakalářská práce

Specifická cvičení v léčbě idiopatické skoliózy (aktuální systematický přehled)

Obr. č. 1: Ukázka cvičebních pozic metody DoboMed.
Obrázek znázorňuje nejprve autokorekci v nízkých cvičebních pozicích a postupné dosažení
vysokých pozic s využitím rozdílných poloh horních končetin (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).

Obr. č. 2: Technika dýchání metody DoboMed, tzv. „fázově uzamčené dýchání“.
Na obrázku je znázorněné cílené plnění levé plíce pacienta na konkávní straně křivky a aplikace
tlaku prstem s facilitací rozpínání plic (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).
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4.2 Metoda Schrothové
4.2.1 Vznik metody
Katharina Schroth, zakladatelka metody, trpěla středně těžkou skoliózou
a podstoupila během dospívání léčbu korzetoterapií. Přimělo ji to vypracovat více
funkční přístup léčby skolióz a zlepšit kvalitu svého života (Weiss et al., 2011;
Berdishevsky et al., 2016).
Byla inspirována způsobem, jakým se nafukuje balónek. Dýcháním se snažila
napravit deformity vlastního hrudníku. Před zrcadlem prováděla selektivní nafukování
konkávní strany svého těla. Poznala, že 3D posturální korekce by mohlo být dosaženo
pouze sérií korektivních cvičení vytvořených na podporu a korekci postury a změnu
posturálního vnímání osoby trpící skoliózou (Berdishevsky et al., 2016; Weiss et al.,
2011).

4.2.2 Historie a významné osobnosti metody
Od roku 1921 byla nová konzervativní forma léčby skolióz prováděna jako
tříměsíční rehabilitační program v malém ústavu Kathariny Schroth v Meissen
v Německu. Na přelomu 30. a 40. let se léčbě skolióz začala věnovat i její dcera Christa
Schroth. Po druhé světové válce se přestěhovaly do Západního Německa a otevřely
nový malý institut v Bad Sobernheim (Weiss et al., 2011). Dle Berdishevsky et al.
(2016) se institut postupně rozrostl a nyní je znám jako Asklepios rehabilitační centrum
pro deformity páteře Kathariny Schroth.
Další významnou osobností je vnuk Kathariny Schroth, Hans-Rudolf Weiss,
který vedl a publikoval značné množství výzkumů podporujících účinnost metody
Schrothové na zlepšení Cobbova úhlu, rotace trupu, vitální kapacity plic, bolesti, kvality
života a také efektivnost korzetoterapie a snižování potřeby chirurgického zákroku
(Berdishevsky et al., 2016).
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4.2.3 Obecné informace
Technika od doby svého vzniku podstoupila mnoho změn, program je však stále
založen na originálním přístupu třídimenzionální léčby dle Kathariny Schroth.
Konkrétně na posturální korekci, korekci dýchání a korekci posturálního vnímání
(Weiss et al., 2011).
Metoda si klade za cíl poskytovat účinnou léčbu pro pacienty a zajišťovat
školení a vzdělávání pro fyzioterapeuty. Léčebný přístup zahrnuje intenzivní lůžkovou
rehabilitaci a ambulantní péči poskytovanou certifikovanými terapeuty metody
Schrothové. Dle Schrothové různé typy skolióz začínají vždy hlavní křivkou, která je
následována příslušnými sekundárními křivkami (Berdishevsky et al., 2016).
Mlíka et al. (2014) udává, že součástí původního konceptu nebyla léčba
korzetoterapií. Platnou součástí metody se stala korzetoterapie až po odkoupení kliniky
společností Asklepios v roce 1995.

4.2.4 Indikace
Indikace léčby je založena na pokynech SOSORT. Metoda Schrothové, dle
SOSORT prohlášení 2011, je řazena mezi specifická fyzioterapeutická cvičení
s publikovaným důkazem o účinnosti a je doporučována pro konzervativní léčbu
idiopatické skoliózy (Negrini et al., 2012).

4.2.5 Tělesné bloky a klasifikační systém metody
V 70. letech Christa Lehnert-Schroth dále vyvíjela metodu a představila
jednoduchou klasifikaci skolióz. Klasifikační systém metody Schrothové je odvozen
od dělení těla na tzv. bloky. Rozlišujeme čtyři bloky: ramenní blok (S), hrudní blok (T),
bederní blok (L) a kyčlo-pánevní blok (H). Skolióza způsobuje deformaci jednotlivých
bloků, mění jejich geometrický tvar z obdélníku na lichoběžník. Boční posuv a rotace,
komprese na konkávní straně a rozšíření na konvexní straně jsou na blocích viditelné
(viz Obr. č. 3) (Weiss et al., 2011).
Klasifikační systém udává směr stranového vychýlení a rotaci bloků
s přítomností hlavní křivky. Udává jasnou orientaci pro standardizovaný léčebný plán
zahrnující diagram terapie, cvičební program s cvičením na doma a nutné mobilizační
techniky (Berdishevsky et al., 2016; Hennes, 2011).
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Obr. č. 3: Dělení těla na tzv. bloky dle metody Schrothové.
Dělení těla do čtyř „tělesných bloků“ je na obrázku znázorněno anatomicky a schematicky.
Vlevo jsou viditelné jednotlivé bloky obdélníkového tvaru, bez přítomnosti deformity páteře.
Vpravo jsou jednotlivé bloky deformovány skoliotickým zakřivením páteře a mají tvar
lichoběžníku (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).

1. Hrudní skolióza – hlavní křivka se nachází v oblasti hrudní páteře, křivka může
směřovat vpravo nebo vlevo.
a. Pouze hrudní.
b. Hrudní s bederní na opačné straně a kyčlemi v centru.
c. Hrudní s bederní a kyčlemi na opačné straně než hrudní křivka.
2. Bederní skolióza – hlavní křivka se nachází v oblasti bederní páteře, křivka může
směřovat doprava nebo doleva.
a. Pouze bederní s boky vystupujícími na opačné straně než hlavní křivka.
b. Křivka bederní s hrudní a boky vystupujícími na opačné straně než
bederní křivka.
c. Bederní s hrudní křivkou a boky ve středu.
3. Deformity sagitální roviny zahrnující zvětšenou hrudní kyfózu, zmenšenou hrudní
kyfózu a ztrátu normální anatomické lordózy bederní páteře (Berdishevsky et al., 2016).
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4.2.6 Věková specifikace
Metoda je primárně určena pro idiopatické skoliózy, zahrnující AIS (adolescent
idiopathic scoliosis) a JIS (juvenile idiopathic scoliosis). Při léčbě JIS se používá
modifikovaná a méně intenzivní varianta metody. Léčba AIS vyžaduje striktní použití
metody Schrothové a je zaměřena na prevenci progrese křivky před dokončením růstu.
Pacienti s EOS (early onset scoliosis) a dospělí jsou intervenováni upravenými principy.
Léčba je založena na závažnosti bolesti, stupních a tuhosti páteřní deformity
(Berdishevsky et al., 2016).

4.2.7 Cíle metody
Mezi cíle metody patří: 1. Aktivní spinální korekce, aby se předešlo operačnímu
řešení deformity. 2. Posturální trénink, aby se zabránilo nebo byla zpomalena progrese.
3. Poskytnout informace na podporu rozhodovacího procesu. 4. Naučit domácí cvičební
program. 5. Poskytnout podporu při svépomoci. 6. Prevence a zvládání strategie pro
bolest (Berdishevsky et al., 2016).

4.2.8 Principy korekce
Pět principů metody Schrothové jsou: autoelongace (detorze), deflexe, derotace,
rotační dýchání a stabilizace (Berdishevsky et al., 2016).
Hennes (2011) udává, že metoda pracuje na korekci skoliotické postury a na
stereotypu dýchání s pomocí proprioceptivní a exteroceptivní stimulace.
Dle metody Schrothové má prioritu korekce pletence pánevního. Korekcí
dosahujeme nejideálnějšího postavení pánve vůči trupu. Dále následuje hlavní korekce
křivky. Pacient se učí, jak vyplnit konkávní oblasti hrudníku a jak redukovat
prominující části těla (Berdishevsky et al., 2016).
Součástí terapie je korekční podkládání. K podkládání prominujících částí těla
se používají pytlíky naplněné rýží, molitanové válce a další terapeutické pomůcky.
Podkládáním se dosáhne korigované postury (Mlíka et al., 2014).
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4.2.9 Terapeutické prvky metody
Na začátku terapie dostane pacient a případně i rodič kompletní informace
o lokalizaci křivky, závažnosti a možnosti progrese křivky a je seznámen
s terapeutickým plánem. Poskytnout pacientovi dostatek informací je jedním ze
základních cílů metody. Následná léčba se sestává z manuálních technik, korekce
skoliotické postury a stereotypu dýchání a zavedení cvičebních principů do aktivit
všedního života (Hennes, 2011; Mlíka et al., 2014).
4.2.9.1 Dýchání, svalové aktivace a mobilizace
Používá se speciální rotační dýchání (nazýváno též ortopedické dýchání).
Metoda rovněž zahrnuje mobilizace, pracuje na zlepšení flexibility páteře a zvýšení
pohyblivosti kloubů před cvičením. Provádí se specifické aktivace svalů, například
m. iliopsoas, m. quadratus lumborum a m. erector spinae, které mohou ovlivnit
posturální korekci (Berdishevsky et al., 2016).
4.2.9.2 Aktivity denního života
Weiss et al. (2011) udává, že dnešní program metody se zaměřuje na aktivity
denního života (ADL). Metoda klade důraz na zlepšení vnímání vlastního těla
a schopnost posturální korekce během ADL, aby se zabránilo ztrátě posturální kontroly
během dne (Weiss et al., 2011).
Cvičení se zaměřují na korekci postury při odpočinku, během sezení nebo stání.
Výhodou programu je aplikace cvičebních principů do těchto denních činností, což
zkracuje čas potřebný k procvičování a umožňuje pacientům trávit více času
volnočasovými aktivitami (Berdishevsky et al., 2016).
4.2.9.3 Cvičební program dle metody Schrothové
Kromě individuálních cvičení s manuální

korekcí

terapeuta

probíhají

v rehabilitačním centru Kathariny Schrothové skupinová cvičení, umožňující terapii
pacientů s podobným vzorem skoliotické křivky v jedné skupině (Weiss et al., 2011).
Dle Berdishevsky et al. (2016) mezi čtyři nejčastěji používaná cvičení metody
Schrothové patří: „50xPezziball”, „Prone exercise”, „Sail exercise“ a „Muscle-cylinder
exercise“. Všechna čtyři cvičení mohou být použita u všech typů skoliotických křivek.
Výše uvedená cvičení dle metody Schrothové viz Obr. č. 4, Obr. č. 5, Obr. č. 6
a Obr. č. 7.
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Obr. č. 4: Cvičení dle Schrothové, „50 x Pezziball”.
Pacient sedí na gymnastickém míči před zrcadlem a provádí aktivní 3D autokorekci s dopomocí
žebřin. Aktivací trupového svalstva aktivně vyplňuje ventrálně propadlou část hrudníku,
prominující části hrudníku směruje pacient mediálně (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).

Obr. č. 5: Cvičení dle Schrothové, „Muscle-cylinder exercise“.
Cvičení využívá ke korekci bederní křivky aktivaci m. quadratus lumborum. Pacient leží na
boku na konvexní straně bederní křivky. Bederní konvexita je podkládána rýžovým pytlíkem,
který pomáhá vyrovnat páteř v horizontální rovině. Svrchní horní končetina je podkládána židlí
a v případě potřeby i svrchní dolní končetina je podložena stoličkou. Pacient zároveň vědomě
prodlužuje hrudník kranio-kaudálním směrem, vyplňuje oblasti konkavit a prominující části
hrudníku směřuje mediálně (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).
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Obr. č. 6: Cvičení dle Schrothové, „Prone
exercise”.
Pacient leží na břiše a prodlužuje hrudník
kranio-kaudálním směrem, aktivuje svalstvo
trupu v oblasti konvexit směrem ke střední čáře
a vědomě rozšiřuje oblasti konkavit. Pomocné
korektivní síly (zakroužkovaná oblast pravé
DK a pravé HK, znázorňující aktivaci
m. iliopsoas a aktivaci svalů oblasti pletence
ramenního) vedou ke korekci bederní a hrudní
křivky (zdroj: Berdishevsky et al., 2016).
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Obr. č. 7: Cvičení dle Schrothové,
„Sail exercise“.
Velmi efektivní protahovací cvičení,
které pomáhá elongovat hrudní
konkavity. Pacient stojí mezi dvěma
svislými tyčemi a vědomě rozšiřuje
hrudní koš na straně konkavity – slabá
strana dle metody Schrothové (levá
strana na obrázku), využívá rotačního
dýchání a naplňuje „zhroucenou“ plíci.
Vše při zachované posturální korekci
(zdroj: Berdishevsky et al., 2016).
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4.3 SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)
4.3.1 Vznik metody
Na počátku 60. let 20. století Antonio Negrini a Nevia Verzini založili středisko
pro léčbu skoliózy, které se později stalo známé jako “Centro Scoliosi Negrini” (CSN)
ve Vigeranu v Itálii. V roce 2002 byl název centra změněn na “Instituto Scientifico
Italiani Colonna Vertebrale” (ISICO), nebo také “Italian Scientific Spinal Institute”,
a vyučuje se zde cvičení založené na vědeckém přístupu ke skolióze – SEAS.
V současné době jsou vůdčími osobnostmi metody fyzioterapeuti Michele Romano
a Alessandra Negrini. Metodu dále vyvíjejí, jsou školiteli přístupu, léčí a vedou
vzdělávání terapeutů po celém světě (Berdishevsky et al., 2016).

4.3.2 Obecné informace
Dle Berdishevsky et al. (2016) je SEAS individuální cvičební program založen
na poznatcích nejnovějšího výzkumu vědecké literatury a je průběžně dále vyvíjen.
Specifická cvičení na skoliózu mají mít korektivní vliv na zakřivení páteře.
Většina na skoliózu specifických cvičení má zahrnutou autokorekci do cvičebních
pohybů. SEAS tyto dva prvky (vlastní autokorekci a cvičení) provádí postupně. V praxi
pacienti nejprve provádějí aktivní autokorekci a poté cvičení, které má za cíl získanou
autokorekci zkoušet v co nejširší možné míře náročných činností. Cvičení je prvkem
odvedení pozornosti a zkouší pacientovu schopnost udržet korigovanou posturu
(autokorekci). Cvičení má trénovat automatickou odpověď a schopnost udržet optimální
napřímení, zlepšovat funkci stability a snižovat jakoukoliv funkční poruchu
individuálně u každého pacienta podle hodnocení lékaře a fyzioterapeuta (Romano et
al., 2015).
Jedním z nejdůležitějších prvků, který odlišuje tento přístup od mnohých dalších
léčebných metod, je pozornost věnovaná každému pacientovi individuálně na návrh
léčebného programu (Bettany-Salnikov et al., 2012).
Důležitým prvkem metody je multidisciplinární tým odborníků zahrnující lékaře,
fyzioterapeuta, protetika a rodiče pacienta. Týmová spolupráce zlepšuje pacientovu
adherenci ke cvičení a dodržování cvičebního plánu, což vede k lepším výsledkům
(Berdishevsky et al., 2016).
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4.3.3 Indikace
Indikace léčby je založena na pokynech SOSORT. SEAS metoda je dle
SOSORT

prohlášení

2011 řazena

mezi

specifická

fyzioterapeutická cvičení

s publikovaným důkazem o účinnosti a je doporučována pro konzervativní léčbu
idiopatické skoliózy (Negrini el al., 2012; Berdishevsky et al., 2016).

4.3.4 Specifikace metody
U lehké až středně těžké skoliotické křivky se během aktivního růstu program
používá samostatně (bez korzetoterapie). U středně těžkých až těžkých skoliotických
křivek se SEAS během aktivního růstu používá v kombinaci s korzetoterapií za účelem
zpomalit či zastavit progresi křivky a připravit pacienta na případné odstranění korzetu.
U dospělých pacientů se skoliózou pomáhá SEAS stabilizovat páteř a snižovat zdravotní
postižení (Berdishevsky et al., 2016).

4.3.5 Cíle léčby
Negrini et al. (2007) a Romano et al. (2011) udávají, že primárním
terapeutickým cílem SEAS přístupu je zvýšení stability páteře.
K základním terapeutickým cílům, kterým se SEAS léčebný plán věnuje, patří
rozvoj rovnovážných reakcí, zachování fyziologické sagitální orientace páteře, zastavení
či zvrácení progrese křivky, zlepšení vitálních funkcí a kvality života pacienta
(Berdishevsky et al., 2016; Negrini et al., 2007).
Romano el al. (2015) a Bettany-Salnikov et al. (2012) udávají, že účelem cvičení
je také zlepšit případné další poruchy – např. nedostatečnou svalovou sílu určitých
svalových skupin.

4.3.6 Principy metody a mechanizmus korekce
SEAS metoda je založena na technice aktivní autokorekce skoliózy bez využití
vnějších pomůcek a schopnosti začlenit autokorekci do funkčních cvičení (Romano et
al., 2015).
Metoda se zaměřuje na získání posturální kontroly, zlepšení stability páteře
a držení těla pomocí cvičení zahrnujících aktivní 3D autokorekci skoliózy.
S nápravnými pohyby pomáhá dýchání (Berdishevsky et al., 2016).
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Terapeutická strategie SEAS přístupu je posílení svalů, jež mají zásadní vliv na
stabilizaci páteře. Dobrá stabilita páteře může neutralizovat posturální deficity a tím
zastavit progresi začínající skoliózy. Léčebné postupy pro získání posturální kontroly
a stability

páteře

jsou

posturální

rehabilitace,

posílení

svalové

vytrvalosti

v korigovaném postoji, rozvoj rovnovážných reakcí a neuromotorická integrace
(Negrini et al., 2007).
4.3.6.1 Posturální rehabilitace
Posturální rehabilitace zahrnuje zvýšení vědomí o postavení těla, zjištění vad
držení těla a aktivní autokorekci ve všech třech rovinách (Negrini et al., 2007).
Na začátku si pacient zvyšuje povědomí o své deformitě páteře. Jakmile si
pacient uvědomuje svoji deformitu a potřebu opravy, je schopen vědomě upravit držení
těla (aktivní autokorekce) a dosáhnout tak co nejlepšího napřímení páteře ve všech třech
rovinách (Berdishevsky et al., 2016).
4.3.6.2 Posílení svalové vytrvalosti
Zvýšení svalové podpory páteře za účelem stabilizace skoliotické křivky se
provádí skrze posílení svalové vytrvalosti v korigovaném postoji. Záměrem je zlepšit
svalovou sílu paravertebrálních a abdominálních svalů, svalů dolních končetin a svalů
pletenců ramenních přes izometrickou kontrakci. Pacienta vyzveme, aby provedl aktivní
autokorekční pohyb a vydržel v pozici po celou dobu izometrické kontrakce (nejméně
po dobu 10 sekund) vybrané svalové skupiny (Negrini et al., 2007; Romano et al., 2011;
Berdishevsky et al., 2016).
4.3.6.3 Rozvoj rovnovážných reakcí a neuromotorická integrace
Rozvoj rovnovážných reakcí má za cíl zlepšit axiální, statickou a dynamickou
rovnováhu trupu. Balanční cvičení se vždy provádějí v aktivním korigovaném postoji.
Postupně, s rostoucí obtížností balančního cvičení, se využívá nestabilních ploch
(Negrini et al., 2007; Romano et al., 2011).
Cílem neuromotorické integrace je začlenění aktivní autokorekce do funkčních
cvičení a do každodenních pohybů (např. do chůze) (Negrini et al., 2007; Romano el al.,
2011; Romano et al., 2015).

32

Bakalářská práce

Specifická cvičení v léčbě idiopatické skoliózy (aktuální systematický přehled)

4.3.7 Aktivní autokorekce
Romano et al. (2015) definuje autokorekci jako nejlepší možné aktivní
posturální napřímení páteře, kterého je pacient schopen dosáhnout.
Autokorekce je dle SOSORT považována za klíčový prvek léčby skoliózy
tělesným cvičením. Autokorekční cvičení se sestávají z aktivace trupového svalstva
a svalstva končetin a lze tak dosáhnout korigované postury. Aktivní autokorekce by
měla být prováděna výhradně přes zapojení hluboké zádové musculatury, bez jakékoli
vnější pomoci. Tak se pacient snaží o přesnou kontrolu pohybu bez použití povrchových
svalů trupu. Záměrem je řízené vyrovnání páteře pomocí hluboko uložených svalů
(např. kontrakce m. psoas na konkávní straně křivky snižuje zakřivení v oblasti
lumbální skoliózy) (Romano et al., 2011).
Aktivní autokorekce ve všech třech prostorových rovinách je nejdůležitější
individuální terapeutický moment, jež směřuje k vlastní deformitě páteře. Aktivní
autokorekce zahrnuje fázi uvědomění si a posunutí vrcholu křivky směrem ke konkavitě
(mediálně) ve frontální rovině. Toto posunutí je prováděno v několika polohách.
Následuje uvědomění si korekce v sagitální rovině. Toto cvičení má zajistit udržení
fyziologické hrudní kyfózy a bederní lordózy. Nakonec se propojuje aktivní
autokorekce ve frontální a sagitální rovině, což způsobí automatické zahrnutí třetí
roviny a derotaci. Jakmile se pacient naučí aktivní autokorekci v těchto třech rovinách,
používá ji neustále a nezávisle v každém dalším cvičení (Negrini et al., 2007; Romano
et al., 2011).
4.3.7.1 Autokorekce během aktivit denního života
Účelem SEAS cvičení je vycvičit automatickou odezvu na dosažení správnější
pozice, aby se stimulovalo udržování korigovaného držení těla ve všech třech rovinách
během ADL. Podle přístupu SEAS musí být autokorekce dosaženo „přímým“
způsobem, tj. bez vnějších pomůcek. Proto je nutné co nejvíce aktivovat svaly páteře
a nevyužívat „pasivního“ vyrovnání podporovaného pomůckami (Romano et al., 2015;
Negrini et al., 2007).
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4.3.8 Stabilizace
Nejvíce zřejmý efekt skoliózy na páteř je odchylka obratlů od jejich normálního
zarovnání. Skoliotickou páteř považujeme za nestabilní, jelikož všechny skoliózy mají
tendenci ke „zhroucení“ směrem dolů. Fyzioterapeuti používají cvičení posilující funkci
stability páteře k potlačení progrese křivky (skoliotická páteř se pohybuje směrem dolů
v důsledku ztráty zarovnání obratlů). Svaly jako mm. multifidi a m. transversus
abdominis mají zásadní vliv na stabilitu páteře, dále také bránice a svaly pánevního dna
nemohou být opomíjeny. Tato funkce také závisí na schopnosti centrálního nervového
systému koordinovat všechny svalové akce. V přístupu SEAS se zlepšuje stabilita páteře
aktivní autokorekcí, což je i primárním cílem metody (Romano et al., 2015).

4.3.9 Cvičební program
Cvičení nejsou přesně definována na základě vzoru křivky. Nejsou žádná
specifická cvičení pro bederní nebo hrudní skoliózu. Znamená to, že cvičení jsou
specifická na základě řádné schopnosti autokorekce. Na skoliózu specializovaná cvičení
jsou zároveň zcela personalizovaná pro potřeby pacienta a léčby, jež se neustále mění
v čase u každého jedince skrze postupné zdokonalování a zvyšování obtížnosti
v tréninkovém procesu (Romano el al., 2015; Berdishevsky et al., 2016).
Bettany-Salnikov et al. (2012) a Berdishevsky et al. (2016) udávají, že obtížnost cvičení
se zvyšuje souběžně s nárůstem schopností cvičence.
SEAS lze použít u ambulantních pacientů i jako domácí cvičební program.
U ambulantních pacientů cvičení probíhá 2-3krát týdně po dobu 45 minut. Pacienti
s domácím cvičebním programem cvičí každý den po dobu 20 minut a jednou za tři
měsíce podstoupí odbornou fyzioterapii délky 1,5 hodiny pro průběžné hodnocení
a možnost úpravy terapeutického programu (Berdishevsky et al., 2016; Romano et al.,
2015).
4.3.9.1 Čtyři základní otázky pro vlastní korekci během cvičení
Posturální kontrola je velice důležitým bodem SEAS metody. Pacient je
v každém okamžiku cvičení vyzýván, aby ověřil provedení cvičení a aby udržoval
korigovanou posturu (autokorekci). K usnadnění kontroly si pacient odpovídá na sérii
čtyř otázek v průběhu cvičení. Úloha fyzioterapeuta v SEAS přístupu je učit pacienta
aktivní autokorekci a cvičení tak, aby byl schopen provádět léčbu sám. Následující
otázky mají být aplikovány při každém cvičení (Romano et al., 2015).
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První otázka: Jsem uvolněný nebo aktivní?
Pacient by si měl potvrdit před každým cvičením, že jeho páteř není v uvolněné pozici.
V této fázi cvičení pacient ještě nevykonává korekci. Bez ohledu na výchozí pozici musí
mít cvičenec základní kontrolu páteře. Jakmile si ověří tuto podmínku, přejde k vlastní
autokorekci (Romano et al., 2015; Berdishevsky et al., 2016).
Druhá otázka: Je moje tělo více symetrické než předtím?
Ověření této otázky je zpočátku vizuální, protože pacient cvičí před zrcadlem.
V průběhu času je však ovlivněno somatosenzorickým vnímáním, jelikož je pacient
schopen lépe vnímat symetričnost svého těla a cvičit bez pomoci zrcadla (Romano et
al., 2015; Berdishevsky et al., 2016).
Třetí otázka: Jsem schopen udržovat korigovanou posturu?
Pacient nyní provádí cvičení, které může být náročné na jeho schopnost zachovat
korigované držení těla. Pokud cvičení přesahuje pacientovu schopnost autokorekce
a odpoví si na výše uvedenou otázku „ne“, terapeut by měl doporučit méně náročné
cvičení (Romano et al., 2015; Berdishevsky et al., 2016).
Čtvrtá otázka: Jsem stále schopen rozpoznat rozdíl mezi svojí korigovanou posturou
a svojí přirozenou pozicí těla?
Pacient by měl vnímat pozici svého trupu a být schopen rozlišit korigované držení těla
a přechod do své obvyklé polohy. Tato otázka je velice důležitá pro ověření, zda pacient
cvičení pochopil a zda cvičení provádí správně. Pokud odpoví na výše uvedenou otázku
„ne“, znamená to, že během cvičení ztratil posturální kontrolu, korigovanou posturu
a prováděné cvičení ztratilo korektivní charakter (Romano et al., 2015; Berdishevsky et
al., 2016).
Dle Romano et al. (2015) má tato tréninková strategie za cíl zlepšit pacientovo
povědomí o správně provedeném cvičení. Konečným cílem léčby je natrénovat
autokorekci, již by byl pacient schopen udržet co nejdéle během běžného dne.
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4.3.10 Příklad základního SEAS cvičení
Příklad základního SEAS cvičení je demonstrován viz Obr. č. 8–12.
Pro pacienta bylo zvoleno cvičení autokorekce ve frontální rovině, protože zatím
nebyl schopen provádět úplnou trojrozměrnou korekci. Úkolem zvoleného cvičení bylo
přesunout se ze sedu do stoje a zachovat korigované držení těla během celého cvičení.
Pacient měl provádět cvičení v rozmezí 10–12 sekund (Romano et al., 2015).
Výchozí pozice pacienta byl sed na stoličce (viz Obr. č. 8). Ze sedu začal
provádět korekci thorakolumbální křivky (viz Obr. č. 9). Poté se pacient mírně
předklonil, stále však udržel korigovanou posturu ve frontální rovině (viz Obr. č. 10).
Dále plynule přešel do pozice stoje, ve které stále udržoval korigované držení těla (viz
Obr. č. 11) až do následného uvolnění v pozici ve stoji (viz Obr. č. 12).

Obr. č. 8: Příklad základního SEAS cvičení – pozice sedu.
Pacient v nekorigované uvolněné pozici na začátku cvičení (zdroj: Romano et al., 2015).
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Obr. č. 9: Příklad základního SEAS cvičení – pozice sedu.
Pacient v aktivní korigované pozici ve frontální rovině (zdroj: Romano et al., 2015).

Obr. č. 10: Příklad základního SEAS cvičení – pozice sedu.
Pacient v mírném předklonu stále udržuje aktivní autokorekci křivky (zdroj: Romano et al.,
2015).
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Obr. č. 11: Příklad základního SEAS cvičení – pozice stoje.
Pacient udržuje aktivní korigovanou pozici i ve stoji (zdroj: Romano et al., 2015).

Obr. č. 12: Příklad základního SEAS cvičení – pozice stoje.
Pacient v nekorigované uvolněné pozici na konci cvičení (zdroj: Romano et al., 2015).
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4.4 Side Shift
4.4.1 Vznik metody
Side Shift přístup korekce skoliózy byl vyvinut Dr. Mehtou v roce 1984 a od té
doby je používán terapeuty v Royal National Orthopaedic Hospital v Londýně.
Zpočátku byl tento přístup používán k léčbě vrozených skoliotických křivek u dětí.
Dr. Mehta mínila, že růst by mohl mít korektivní vliv na deformity páteře u dětí, a to
prostřednictvím opakovaného působení dějů v opačném směru, než je křivka páteře.
Side Shift přístup konzervativní léčby idiopatické skoliózy je nyní vedený
fyzioterapeutem Tony Bettsem, jež se specializuje na deformity páteře v Royal National
Orthopaedic Hospital v Londýně (Berdishevsky et al., 2016).

4.4.2 Obecné informace
Na počátku osmdesátých let představila Dr. Mehta Side Shift terapii. Terapie je
aktivní formou autokorekce, při níž se pacient učí posunout trup laterálně přes pánev ve
směru opačném ke konvexitě primární křivky. Primární zakřivení je tak na chvíli
korigováno nebo dokonce překorigováno svalovou kontrakcí (viz Obr. č. 13). Dle
Dr. Mehty časté opakování tohoto manévru může stabilizovat a dokonce i opravit
časnou idiopatickou skoliózu (Boer et al., 1999).
Přístup je postaven na teorii, že flexibilní křivka může být stabilizována
laterálními pohyby. Krajní pohyby trupu opraví jeho boční vychýlení ve frontální
rovině. Tyto laterální pohyby podporují snížení posturálních sil, které mají za cíl
ovlivnit vývoj strukturální křivky. Věří se, že časté opakované korektivní pohyby
pomáhají podněcovat somatosenzorickou integraci o pozici páteře a to vede k více
vzpřímenému fyziologickému držení těla (Berdishevsky et al., 2016).
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Obr. č. 13: RTG pacienta v relaxované pozici a během Side Shift.
Vlevo pacient ve své normální pozici. Vpravo pacient při Side Shift pozici (zdroj: Den Boer et
al., 1999).

4.4.3 Indikace
Indikace léčby je založena na pokynech SOSORT. Metoda Side Shift je dle
SOSORT prohlášení

2011 řazena

mezi

specifická

fyzioterapeutická cvičení

s publikovaným důkazem o účinnosti a je doporučována pro konzervativní léčbu
idiopatické skoliózy (Negrini et al., 2012).

4.4.4 Věková specifikace
U pacientů s AIS se doporučuje posun trupu přes středovou rovinu na
kontralaterální stranu skoliotické křivky. Nikdy však do bodu bolesti. U dospělých
pacientů jsou cvičení modifikována a zaměřují se na snížení bolesti. Dospělým
pacientům se doporučují cvičení s korekcí k fyziologickému postavení páteře
v neutrálním postavení (středová linie) (Berdishevsky et al., 2016).

4.4.5 Cíle metody
Hlavním cílem cvičení u pacientů s AIS je korekce posturální deviace od
středové osy. U dospělých je hlavním cílem snížení bolesti způsobené nadměrnou
posturální odchylkou páteře od neutrálního postavení (Berdishevsky et al., 2016).
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4.4.6 Principy korekce
Side Shift program pracuje na aktivní autokorekci páteře skrze laterální posun
trupu ke konkavitě skoliotické křivky. Časté opakování laterálního posunu může
stabilizovat a korigovat časné idiopatické skoliózy (Kalichman et al., 2016).
Cvičení zahrnuje aktivní posturální korekci ve všech třech rovinách. Důležitým
prvkem metody je stabilizace páteře skrze posilovací cvičení (Berdishevsky et al.,
2016).

4.4.7 Mechanizmus korekce
Dle Dr. Mehty funguje metoda Side Shift následovně. Skoliotické zakřivení se
vyvíjí na základě několika šikmých nebo nakloněných obratlů, jež jsou cílem pro
působení deformačních sil a výsledná nerovnováha vede ke skolióze. Během laterálního
posunu jsou deformační síly protichůdné a tyto vychýlené obratle se pohybují zpět ke
středové čáře (Den Boer et al., 1999).

4.4.8 Klasifikační systém
Side Shift používá Kingovu klasifikaci skolióz jako výchozí bod pro popis typu
křivek a diagnózu oblasti křivky. Klasifikační systém vyvinutý dle Side Shift zkoumá
mobilitu páteře, flexibilitu křivky a schopnost korekce směrem ke střední čáře. Dle této
klasifikace existují tři typy křivek.
Typ I: velmi flexibilní křivka, což je jakákoliv křivka, jež může být opravena
posunem trupu přes středovou rovinu na kontralaterální stranu skoliotické křivky.
Typ II: mírně flexibilní křivka, což je jakýkoliv vzor křivky, jež může být
korigován ke středové ose frontální roviny (schopen vyrovnat páteř s pánví a částečně
derotovat obratle).
Typ III: velmi rigidní křivka, což je jakýkoliv vzor křivky, jež nemůže být
vyrovnán ke středové ose a zůstává vybočený během laterálního posunu
(s derotovanými obratli) (Berdishevsky et al., 2016).
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4.4.9 Cvičební program
Program zahrnuje cvičební prvky: Side Shift, Hitch a Hitch Shift cvičení, dále
dýchací cvičení a cvičení na zlepšení propriocepce, balance a držení těla. Dýchací
cvičení jsou zahrnuta pro rozšiřování konkávní strany křivky a derotaci žeber na
konvexní straně křivky. Dýchací cvičení pomáhá zlepšovat vitální kapacitu plic. Cvičení
na zlepšení propriocepce a balance, na korekci postury a laterální posun trupu během
aktivit všedního dne jsou do léčby přidána později, až jako součást cvičebního
programu pro pokročilé pacienty (Berdishevsky et al., 2016).
4.4.9.1 Side Shift cvičení
Side Shift cvičení se sestává z laterálního posunu trupu ke konkavitě křivky.
Během stoje jsou pacienti instruováni k laterálnímu posunu trupu a udržení pozice po
dobu 10 sekund, poté následuje návrat do původní stojné pozice a pacient má za úkol
opakovat cvičení nejméně 30krát za den. Při cvičení by měla být věnována pozornost
správnému posunu trupu. Trup by se neměl ohýbat ani otáčet. Side Shift cvičení je
určeno pro křivky všech lokalizací (hrudní, hrudně-bederní, bederní). U skoliózy se
dvěma křivkami je předmětem léčby hlavní skoliotická křivka (Maruyama et al., 2008).

Obr. č. 14: Fotodokumentace (vlevo) a RTG snímky (vpravo) pacienta v jeho přirozené
stojné pozici a při pozici s použitím Side Shift.
Pacient je vyzván k laterálnímu posunu trupu ke konkavitě křivky. Na RTG snímku je patrné, že
při Side Shift pozici je křivka korigována (zdroj: Maruyama et al., 2008).
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4.4.9.2 Hitch cvičení
Hitch je další možnost cvičení pro pacienty s thorako-lumbální a lumbální křivkou.
Pacienti jsou ve stojné pozici instruováni, aby zvedli patu nohy na konvexní straně
křivky od podložky, a přitom udrželi kyčle a kolena v rovině. Pozici mají za úkol udržet
po dobu 10 sekund a poté následuje návrat do původní stojné pozice. Pacienti mají za
úkol cvičení opakovat nejméně 30krát za den. Během „Hitch“ polohy je pánev na
konvexní straně křivky zvednutá, boční naklonění na nižším konci obratle je zmenšené
a křivka je korigována a asymetrie redukována (Maruyama et al., 2008).

Obr. č. 15: RTG snímek pacienta (vlevo) a fotodokumentace pacienta (vpravo) v jeho
přirozené stojné pozici a při pozici s použitím Hitch cvičení.
Pacient je vyzván zvednout patu na konvexní straně křivky a při tom udržet bok a koleno rovně
(zdroj: Maruyama et al., 2008).

4.4.9.3 Hitch Shift cvičení
Cvičení je volbou pro dvojkřivkový vzor skoliotické křivky. Pacienti jsou instruováni
zvednout patu nohy na konvexní straně dolní křivky jako u „Hitch“ cvičení,
imobilizovat dolní křivku rukama a provést laterální posun trupu ke konkavitě křivky
u horní křivky a udržet pozici po dobu 10 sekund. Dále se pacienti mají vrátit do
původní pozice a cvičení opakovat nejméně 30krát za den (Maruyama et al., 2008).
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4.5 Porovnání metod
Mezi metodami DoboMed, Schrothové, SEAS a Side Shift existují mnohé
podobnosti, zároveň jsou však v některých aspektech značně odlišné. Účelem této
kapitoly je proto uvést některé jejich podobnosti, rozdíly a formou dvou přehledných
tabulek umožnit jejich vzájemné porovnání.

Metoda

Klíčové vlastnosti metody
•

DoboMed

•

•
•

Metoda
Schrothové

•
•
•
•
•
•
•
•

SEAS

•
•
•
•
•

Side Shift

•
•

Cviky v různých polohách na čtyřech zaměřené na zvětšení
kyfózy a korekci asymetrií v kombinaci s dýchacími
instrukcemi.
3D autokorekce páteře a hrudního koše v různých pozicích
v předklonu (uzavřené kinematické řetězce, fixovaná pánev
a ramena, poté vzpřímení proti gravitaci).
Zvýšení povědomí pacienta o jeho deformitě s cílem podpořit
autokorekci.
Opakované cvičení zaměřené na 3D asymetrickou korekci
páteře (zahrnující elongaci páteře, korekci pánve, posun
hrudníku, korekci a derotaci ramen).
Pasivní mobilizace specifická pro skoliózu.
3D aktivní stabilizace.
Korektivní dýchání.
Integrace posturální korekce do ADL.
Domácí cvičební program.
Zlepšení pacientova povědomí o jeho deformitě s cílem
podpořit autokorekci.
3D autokorekce bez vnější pomoci.
Aktivní stabilizace pomocí symetrické aktivace všech
stabilizujících svalů.
Kognitivně-behaviorální přístup k pacientovi a jeho rodině,
kterým lze docílit maximálního zapojení a ovlivnění.
Zlepšit rovnovážné reakce.
Zvýšit stabilitu páteře.
Domácí cvičební program.
Zlepšení pacientova povědomí o jeho deformitě s cílem
podpořit autokorekci.
Autokorekce převážně ve frontální rovině.
Aktivní stabilizace pomocí intenzivní aktivace všech
stabilizačních svalů za účelem zlepšení postavení hrudníku
a pánve.

Tab. č. 4: Porovnání metod DoboMed, Schrothové, SEAS a Side Shift.
Tabulka stručně uvádí klíčové vlastnosti metod (zdroj: Bettany-Salnikov et al., 2014).

44

Bakalářská práce

Metoda

DoboMed

Metoda
Schrothové
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Ambulantní/
Hospitalizační

Časová
náročnost

Ambulantní i hospitalizační

3týdenní program
s cvičením 40 min
denně 5x týdně. Nebo
60 min každý den
v týdnu.

Neuvedeno.

Ambulantní i hospitalizační

30denní program ve
specializované
klinice s časovou
náročností 4-6h
denně. Nebo
ambulantně 2h 2x
týdně
s certifikovaným
terapeutem metody
Schrothové.

Léčba zahrnuje
cvičení 3-4 cviků
s celkovou časovou
náročností 30 min
denně 5x týdně pro
udržování zlepšené
postury.

Ambulantní

Jedna 90minutová
lekce k seznámení
pacienta s metodou.
Naučení a video
záznam cvičebního
programu každé
3 měsíce.

Opakování cvičení
v tělocvičně nebo
doma s asistencí
terapeuta/rodiče
s časovou náročností
45 min 2-3x týdně +
doma 5min denně.
Pokud pacient nechce
podstupovat dlouhé
lekce (45 min), je
možné cvičení
provádět 20min
každý den.

Ambulantní

1 individuální
10minutové sezení
pro přípravu a výuku
cvičení.

Domácí cvičení
každý den 10min
s/bez asistence
rodičů.

Domácí program

Tab. č. 5: Porovnání metod DoboMed, Schrothové, SEAS a Side Shift.
Tabulka uvádí formu terapie (ambulantní/hospitalizační), časovou náročnost a informace
o domácím cvičebním programu (zdroj: Bettany-Salnikov et al., 2014).
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5 METODIKA
Pro zhotovení kazuistiky byla vybrána pacientka s prvozáchytem idiopatické skoliózy.
Pacientka se dostala do péče dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného
lékařství 2. LF UK a FN Motol 4. 5. 2017, kdy podstoupila vstupní vyšetření
u MUDr. Dyrhonové. 9. 5. 2017 zahájila ambulantní fyzioterapii pod vedením
Mgr. Magdalény Lepšíkové. Na terapii pacientka dochází pravidelně v intervalu jednou
za 10–14 dnů. Pacientka je zainstruována a cviky provádí pravidelně doma jako domácí
cvičební program (denně cvičí 15–20 minut). Pacientka je indikována ke korzetoterapii.
Pacientka si 20. 7. 2017 vyzvedla individuálně zhotovený korzet (Ortotika FNM), do té
doby byla léčena výhradně fyzioterapií. Nošení korzetu je zatím indikováno pouze na
noc. 31. 8. 2017 je pacientka objednána na kontrolu k MUDr. Dyrhonové, kde bude
upřesněn režim korzetoterapie. Dále bude 31. 8. 2017 zhotoven RTG snímek pacientky
s korzetem.

5.1 Vyšetření
Před vyšetřením podepsal zákonný zástupce pacientky informovaný souhlas
o účasti dítěte na vyšetření za účelem zhotovení bakalářské práce. Vyšetření proběhlo
v ordinaci dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.
Od pacientky jsem odebrala základní anamnestická data, vyšetřila stoj
a pohyblivosti páteře, testovala hypermobilitu, minimální mozečkové příznaky
a symetrickou polohu, vyšetřila dýchací pohyby, provedla vyšetření na dvou vahách,
Trendelenburgovu zkoušku, Adamsův test, měřila obvody hrudníku, délku dolních
končetin a vyšetřila oblast pánve. Dále jsem se pravidelně účastnila terapie, která
probíhala ve cvičebnách dětské části rehabilitace ve FN Motol. Pacientku jsem po
absolvování dvouměsíční ambulantní fyzioterapie zhodnotila v rámci závěru vyšetření
a terapie. Uvedené obrázky z terapie jsou mým autorstvím.

5.2 Anamnestická data
Odebrala jsem rodinnou anamnézu, osobní anamnézu, sociálně–pracovní
anamnézu a informace týkající se nynějšího onemocnění.
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Zjišťovala jsem výskyt skoliózy, případně jiné deformity páteře, v rodině.
Zajímala jsem se, zda pacientka netrpí nějakým dalším onemocněním. Zjišťovala jsem
informace ohledně psychomotorického vývoje pacientky. Zajímala jsem se o datum
záchytu skoliózy, zda má pacientka bolesti zad, jestli již podstoupila nějakou
rehabilitaci a jaké sportovní aktivity provozuje.

5.3 Kineziologický rozbor
Vyšetření stoje
Vyšetření postavy provádíme ze tří stran – zezadu, zepředu, z boku a to apekcí, palpací
a měřením. Při vyšetřování postupujeme systematicky – kaudálním nebo kraniálním
směrem (Haladová, Nechvátalová, 1997).
Pohledem zezadu hodnotíme reliéf, osu a konfiguraci dolních končetin,
postavení pánve – symetrii gluteálních rýh a postavení intergluteální rýhy, souměrnost
thorakobrachiálních trojúhelníků, tvar a symetrii trupu, výši a postavení lopatek, reliéf,
osu a konfiguraci horních končetin, reliéf ramen a krku, držení a osové postavení hlavy.
Zepředu hodnotíme postavení dolních končetin, tvarování nožní klenby, symetrii
předních horních spin, tvar a symetrii hrudníku, postavení horních končetin,
souměrnost, výši a postavení ramen, postavení klíčních kostí, reliéf krku, symetrii
obličeje, držení a osové postavení hlavy.
Z boku hodnotíme reliéf, osu a konfiguraci dolních končetin, postavení pánve,
držení břišní stěny, zakřivení páteře v sagitální rovině, postavení a tvar hrudníku, reliéf,
osu a konfiguraci horních končetin, držení a osové postavení hlavy.
Palpací hodnotíme tonus, dermografismus, teplotu kůže, suchost či potivost.
Hodnotíme tonus podkožního vaziva a svalů, přítomnost otoku, příp. posunlivost jizev,
kontraktury, omezenou kloubní pohyblivost a kvalitu čití.
Měření provádíme olovnicí. Měřením zezadu hodnotíme osové postavení páteře.
Spuštěná olovnice z protuberancia occipitalis externa má procházet intergluteální rýhou
a dopadat do středu mezi paty. Měřením zepředu hodnotíme osové postavení trupu.
Olovnice spuštěná z processus xiphoideus má procházet umbilicem. Měřením z boku
hodnotíme osové postavení těla. Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu má
procházet středem ramenního a kyčelního kloubu a dopadat před osu hlezenního kloubu
(Haladová, Nechvátalová, 1997).
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Vyšetření pohyblivosti páteře
Hodnotíme

rozvíjení

páteře

při

postupném

uvolněném

předklonu,

symetrii

paravertebrálních valů a hrudníku. Při úklonech sledujeme křivku páteře a stranovou
symetričnost.
Tomayerova zkouška tzv. zkouška prostého předklonu hodnotí pohyblivost celé
páteře. Pacient se ze stoje předkloní a stále udržuje napnutá kolena. Měříme vzdálenost
daktylionu od podlahy. Za normu se považuje dotyk špičky prstu podlahy. Hodnotit
podle ní můžeme hypomobilitu – daktylion více než 10 cm nad podlahou,
i hypermobilitu – dlaní se dotkne podlahy.
Stiborova distance hodnotí rozvíjení bederní a hrudní páteře. Výchozím bodem
je trn obratle L5, druhým bodem je trn obratle C7. Změříme vzdálenost mezi nimi
a pacient se ze stoje předkloní. Při uvolněném předklonu by mělo dojít k prodloužení
vymezené vzdálenosti o 7–10 cm.
Schoberova distance hodnotí rozvíjení bederní páteře. Od trnu obratle L5
naměříme 5 cm kraniálně u dětí (10 cm u dospělých). Pacient se ze stoje předkloní. Při
volném předklonu by mělo dojít k prodloužení této vzdálenosti u dětí na 7,5 cm
(u dospělých na 14 cm).
Lateroflexe se měří ve vzpřímeném stoji s oporou zad o zeď. Paže jsou volně
podél těla a dlaně směřují k tělu. Vyšetřovaný provede úklon. Hodnotíme symetrii
a rozsah úklonu v cm (Kolář, 2009; Haladová, Nechvátalová, 1997).
Adamsův test
Při Adamsově testu předklonu hodnotíme asymetrie paravertebrálních valů
(Haladová, Nechvátalová, 1997).
Trendelenburgova zkouška
Trendelenburgovu zkoušku používáme pro hodnocení svalové síly m. gluteus
medius a minimus. Pacient stojí na jedné DK a druhou DK flektuje v kyčelním
a kolenním kloubu. Za pozitivní zkoušku se považuje pokles pánve na straně flektované
DK (Haladová, Nechvátalová, 1997).
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Spine sign
Palcem jedné ruky palpujeme trn obratle L5, palcem druhé ruky zadní horní
spinu. Vyzveme pacienta, aby na vyšetřované straně pokrčil dolní končetinu v koleni
a při tom nezvedl patu od podlahy. Za normální se považuje, když spina na vyšetřované
straně klesá, a tak se vzdaluje od trnu L5. Při SI blokádě vzdálenost zůstává nezměněna
(Lewit, 2003).
Vyšetření oblasti pánve
Palpací shora určujeme, zda je postavení cristae iliacae vodorovné. Vyšetřujeme
postavení SIAS a SIPS. Spiny palpujeme zespoda. Pokud nejsou zadní spiny stejně
vysoko, posuzujeme jejich pohyb při předklonu (Véle, 2006).
Adiadochokineze
Při vyšetření adiadochokineze pacienta necháme, aby rychle a rytmicky obracel
pravou a levou předpaženou paži ze supinace do pronace. Dále vyšetřujeme schopnost
pacienta rychle a rytmicky pohybovat vyplazeným jazykem od jednoho ústního koutku
k druhému. Při vyšetření zkoumáme koordinaci pravidelných alterujících pohybů
(Pfeiffer, 2007).
Vyšetření hypermobility – Beighton score
Beighton score je validní měření pro generalizovanou hypermobilitu u dětí.
Vyšetřují se následující rozsahy: pasivní dorsiflexe 5. MCP kloubu více než 90°
(bilaterálně), pasivní hyperextenze lokte nad 10° (bilaterálně), pasivní hyperextenze
kolene nad 10° (bilaterálně), pasivní apozice palce k flexorové části předloktí – ramenní
kloub je v 90° flexi, loket extendovaný a ruka v pronačním postavení (bilaterálně),
předklon trupu s plně extendovanými kolenními klouby (dlaň se dotýká podlahy). Za
každou pozitivní zkoušku z výše uvedených dostane pacient 1 bod do skóre, maximální
možné skóre je 9. Skóre v rozmezí 0–4 znamená, že pacient není hypermobilní. Skóre
v rozmezí 5–6 znamená zvýšenou mobilitu a pokud pacient dosáhne skóre 7–9 znamená
to, že je hypermobilní (Smits-Engelsman et al., 2011).
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Vyšetření na dvou vahách
Zatížení dolních končetin měříme na dvou osobních vahách. Pacienta vyzveme,
aby si stoupl každou dolní končetinou na jednu z vah a dáme mu pokyn, aby stejně
zatěžoval obě dolní končetiny (Lewit, 2003).
Testování symetrické polohy
Pacienta necháme lehnout na lehátko na záda a vyzveme ho, aby ležel rovně.
Sledujeme, zda zaujme symetrickou polohu (Huvarová, 2009).
Délka dolních končetin
Délku dolních končetin měříme v poloze vleže na zádech. Rozlišujeme
anatomickou a funkční délku dolních končetin. Anatomickou délku měříme od velkého
trochanteru po vnější kotník. Funkční délku měříme od přední horní spiny po mediální
kotník (Haladová, Nechvátalová, 1997).
Obvod hrudníku
Obvod hrudníku měříme v klidovém stavu, při maximálním inspiriu a při
maximálním expiriu. Rozdíl mezi obvodem při inspiriu a expiriu udává pružnost
hrudníku – respirační amplituda a měří se v centimetrech (Haladová, Nechvátalová,
1997).
Vyšetření dýchacích pohybů
Pohledem hodnotíme vertikální a horizontální pohyby hrudníku, pohyb sterna
i žeber, pohyby ramen a vyplňování supraklavikulárního prostoru (Véle, 2006).
Vyšetřujeme klidové dýchání vleže a potom vsedě, případně ve stoje. Vleže na
zádech by mělo převládat brániční dýchání. Při vyšetřování vsedě nebo ve stoje
položíme ruce na dolní žebra pacienta z obou stran. Při správném dýchání se ruce od
sebe vzdalují, jak se hrudník rozšiřuje do stran. Pokud se ruce vyšetřujícího zvedají,
zvedá pacient hrudník při dýchání a mluvíme o tzv. horním typu dýchání.
O asymetrickém dýchání hovoříme, pokud při horním typu dýchání se rameno
vyšetřovaného na jedné straně zvedá více než na straně druhé (Lewit, 2003).

50

Bakalářská práce

Specifická cvičení v léčbě idiopatické skoliózy (aktuální systematický přehled)

6 KAZUISTIKA
Pacientka s idiopatickou skoliózou léčena konzervativní terapií
Pohlaví a iniciály: žena, K. Č.
Rok narození: 2003 (v době vyšetření bylo pacientce 13 let).
Diagnóza:

Skolióza idiopatická,
Křivka: Th6 – 10 dx – Th10 – 30 sin – L4.

Anamnéza:
RA: Plochonoží, svalová dystrofie – sourozenci od babičky, výskyt skoliózy či jiné
deformity páteře v rodině pacientka neguje.
OA: Prodělala běžné dětské nemoci, jinak zdráva (další onemocnění a vrozené
anomálie neguje). Pacientka udává časté bolesti hlavy, hlavně po sportu. Jedenkrát
týdně na bolesti užívá Ibalgin. PMV v normě, začala chodit v 1 roce. V kojeneckém
věku nebyla rehabilitována pro stranovou asymetrii. Úrazy 0, operace 0. Menses od
13 let.
SPA: Studentka 2. ročníku 8letého gymnázia v Kutné Hoře. Na tělesnou výchovu ve
škole chodí (1x týdně), dále hip hop (1x týdně), odbíjená (1x týdně + zápasy) a doma
příležitostně trampolína. Žije v rodinném domě.
NO: Záchyt skoliózy březen 2017 (ortopedické vyšetření). Pacientka udává občasnou
bolest zad po zátěži lokalizovanou vpravo. Primární křivka: bederní. Skolióza
dekompenzovaná. Rehabilitace nyní poprvé (květen 2017). Indikace ke korzetoterapii
(otisk 15. 6. 2017 Ortotika FNM).

Vyšetření pacientky
Kineziologický rozbor
Držení těla zezadu: Pravá pata více valgózní postavení, kolenní klouby valgózní
postavení

bilaterálně.

Výška

hřebenu

kosti

kyčelní

vpravo

výše.

Prostor

thorakobrachiálního trojúhelníku hlubší vpravo. Kontura ramen asymetrická. Pravá
lopatka postavena kranio-laterálně. Úklon hlavy doprava. Olovnice spuštěná
z protuberantia occipitalis externa neprochází středem intergluteální rýhy, ale jde vlevo
od rýhy a dopadá 2 cm vlevo od středu mezi patami.
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Držení těla zepředu: Pravá ploska nohy – snížené klenutí nožní klenby. Shift pánve
doprava. Thorakobrachiální trojúhelníky asymetrické. Hrudník bez deformit. Pravý
klíček více prominuje. Kontura ramen asymetrická – pravé rameno výše. Olovnice
spuštěná z processus xiphoideus neprochází středem umbilicu, ale jde vlevo od umbilicu
a dopadá o 3 cm vlevo od středu mezi špičkami.
Držení těla z boku: Chabé držení těla. Výrazná Th kyfóza s vrcholem v dolním sektoru
hrudní páteře, zvětšená Lp lordóza. Rotace pánve doleva. Rotace trupu doprava.
Protrakce ramenních kloubů – vpravo více. Předsunuté držení hlavy. Olovnice spuštěná
od zevního zvukovodu neprochází středem ramenního a kyčelního kloubu a promítá se
5 cm před osou hlezenního kloubu směrem k malíku, bilaterálně.
Testy: Adamsův test – gibus ano – lehká prominence paravertebrálního valu Lp vlevo
a mírná prominence Th páteře vlevo. Spine sign test – pozitivní L, dysfunkce levého SI
kloubu. Trendelenburgova zkouška: pozitivní jednostranně – při stoji na pravé dolní
končetině – pokles pánve. Stoj izolovaně na DK – akrálně nestabilní, při stoji na LDK
zvýrazněna asymetrie v thorakobrachiálním trojúhelníku vpravo.
Stereotyp dýchání: Horní typ s náznakem rozvíjení dolní části hrudníku, patrná
stranová asymetrie, více se rozvíjí levá část hrudníku – horní kvadrant.
Minimální mozečkové příznaky (adiadochokineze jazyka a HKK): V normě.
Porucha symetrické polohy: Udrží tělo v ose, jen hlava úklon doprava.
Vyšetření pohyblivosti páteře:
Thomayerova vzdálenost (daktylion 3. prstu ruky, zem) 10 cm nad zemí.
Stiborova vzdálenost (C7, L5) (37 cm – stoj, 45 cm – předklon) 8 cm.
Schoberova vzdálenost (L5, kraniálně 5 cm) 8 cm.
Lateroflexe: P 42 cm nad zemí, L 39 cm nad zemí.
Vyšetření pánve:
Výška hřebenů kostí kyčelních asymetrická – pravá crista iliaca postavena výše než
levá. Výška SIPS asymetrická – pravá SIPS výš než levá SIPS, pravá SIPS zůstane výš
i při předklonu. Postavení SIAS asymetrické – pravá SIAS více vepředu než levá SIAS.
Pánev rotuje doleva, shift pánve doprava.
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Vyšetření hypermobillity (Beighton score) – všechny zkoušky vyšly negativně, skóre
0 z 9, pacientka dle vyšetření není hypermobilní.
Pasivní dorsiflexe 5. MCP kloubu více než 90° - negativní (L/P).
Pasivní hyperextenze lokte nad 10° - negativní (L/P).
Pasivní hyperextenze kolene nad 10° - negativní (L/P).
Pasivní apozice palce k flexorové části předloktí (ramenní kloub je v 90° flexi,
loket extendovaný a ruka v pronačním postavení) – negativní (L/P).
Předklon trupu s plně extendovanými kolenními klouby (dlaň se dotýká
podlahy) – negativní.
Měření:
Výška: 164 cm.
Hmotnost: 51 kg.
Zatížení dolních končetin měřeno na dvou osobních vahách:
před terapií – levá 29 kg, pravá 22 kg,
po terapii – levá 25,5 kg, pravá 25,5 kg.
Délka dolních končetin:
Anatomická (trochanter major – malleolus lateralis) 82 cm bilaterálně.
Funkční (SIAS – malleolus medialis) 91 cm bilaterálně.
Obvod hrudníku (měřeno pod prsy):
Klidový: 73 cm,
Maximální inspirium: 75,5 cm,
Maximální expirium: 71 cm,
Respirační amplituda: 4,5 cm.
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RTG snímek pacientky
RTG snímek byl poskytnut zákonným zástupcem pacientky za účelem
zpracování bakalářské práce.

a)

b)
Obr. č. 16: RTG snímek pacientky.

a) Předozadní projekce.
b) Boční projekce.
Esovitá rotoskolióza Th-L páteře, dextrokonvexní v hrudní oblasti s Cobbovým úhlem
10°, sinistrokonvexní v bederní oblasti s Cobbovým úhlem 30°. Hrudní kyfóza i bederní
lordóza jsou zachovány (za popis děkuji MUDr. Aleši Kavkovi z FN Motol).

Terapie pacientky
Na terapii pacientka dochází pravidelně v intervalu jednou za 10–14 dnů.
Pacientka je zainstruována a naučené cviky z ambulantní fyzioterapie provádí
pravidelně doma jako domácí cvičební program. Pacientka udává, že denně cvičí 15–20
minut.
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Terapie pacientky byla zaměřena na:
•

Posturální korekci a stabilizaci (napřímení Th kyfózy, derotaci hrudníku
a aktivní vyplňování ventrálně propadlé části trupu).

Obsahovala:
•

Prvky vývojové kineziologie (tříměsíční model na zádech, tříměsíční model na
břiše, pozice zajíce, pozice medvěda),

•

LTV s prvky jógy (pozice bojovníka),

•

LTV na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda),

•

Nácvik bráničního dýchání (vleže na zádech tříměsíční model, vyšší polohy),

•

Cvičení s Therabandem (u vybraných cviků s rostoucí obtížností terapie),

•

Mobilizaci AO skloubení (pacientka má opakované blokády AO skloubení
a bolesti hlavy).
Cvičení z ambulantní fyzioterapie – fotodokumentace pořízena 29. 6. 2017

Obr. č. 17: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka nacvičuje brániční dýchání v tříměsíčním modelu na zádech. V pozici se snaží lépe
prodýchat dorzální část trupu.
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Obr. č. 18: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Před korekcí, pacientka provádí ventrální flexi HKK v poloze na zádech. Pacientka má hrudník
v inspiračním postavení.

Obr. č. 19: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Po korekci, pacientka provádí ventrální flexi HKK v poloze na zádech. Pacientka je schopna
dosáhnout pozice,aniž by zvýraznila dolní žebra.
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Obr. č. 20: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka provádí obdobu předchozího cviku, nyní však je zvýšena obtížnost Therabandem.
Pacientka se snaží lépe prodýchat dorzální část trupu.

Obr. č. 21: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka při cvičení používá Theraband pro zvýšení obtížnosti cviku.
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Obr. č. 22: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka při cvičení s Therabandem. Má za úkol udržet postavení hrudníku, hlavy a HKK a při
tom provádět latero-laterální pohyby dolními končetinami.
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a) Pacientka se v pozici na čtyřech snaží o napřímení
a derotaci hrudníku, a o rozdýchání ventrálně
propadlé oblasti vpravo v pase. Pacientka má za úkol
rovnoměrně rozložit hmotnost mezi všechny čtyři
končetiny. Výchozí postavení pro pozici „zajíce“
a extenzi DKK.

b) Pacientka v poloze na čtyřech střídavě extenduje
pravou a levou DK a při tom udržuje pánev a trup
v symetrickém postavení.

c) Pacientka v pozici „zajíce“ udržuje napřímení
hrudníku. Hlava je v prodloužení páteře a pacientka
prodýchává polohu.
Obr. č. 23: Fotodokumentace cvičení během terapie.
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Obr. č. 24: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka poprvé zkouší novou cvičební pozici. V pozici „medvěda“ má udržet napřímení trupu
a rovnoměrně rozložit hmotnost mezi všechny čtyři končetiny.

a)

b)

Obr. č. 25: Fotodokumentace cvičení během terapie.
a) Pohled zezadu při pozici „medvěda“.
b) Pacientka ve stojné pozici při lokalizovaném dýchání – aktivně vyplňuje ventrálně
propadlou část trupu a udržuje trup v co nejvíce symetrickém postavení.
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Obr. č. 26: Fotodokumentace cvičení během terapie.
Pacientka při lokalizovaném dýchání – pohled z boku. Manuálním kontaktem je upravena
pozice pánve.
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Závěry vyšetření a terapie
Pacientka a její rodina aktivně spolupracují v rámci terapie. Pacientka denně
cvičí domácí cvičební program zaměřený na skoliotickou deformitu páteře. Pokud to
cvičení vyžaduje, tak cvičí pod dohledem rodičů. Používá i doporučené cvičební
pomůcky (Theraband) a je celkově k terapii pozitivně motivována. Pacientka pravidelně
provádí volnočasové pohybové aktivity pro udržení dobré fyzické kondice. V rámci
školní výuky se účastní tělesné výchovy, z volnočasových pohybových aktivit dělá
hip hop, odbíjenou a doma příležitostně skáče na trampolíně.
U pacientky se doposud povedla zmírnit četnost a intenzita atak bolestí hlavy,
které udávala při prvním vyšetření. Nyní nebere analgetika, která dříve musela brát
alespoň jedenkrát týdně. Opakované blokády AO skloubení však stále přetrvávají.
U pacientky se během dvouměsíční terapie povedl změnit stereotyp dýchání směrem
k bráničnímu. Při dechovém stereotypu je však stále patrná stranová asymetrie, více se
rozvíjí levá část hrudníku. V porovnání od první terapie umí pacientka lépe pracovat
s vlastním tělem a zvládá korigovat svoji posturu. V pozicích se umí sama zkorigovat
směrem k symetričnosti a zvládne zaujmout symetrickou polohu. Zvládá rovnoměrně
rozložit zatížení na DKK – měřeno na dvou vahách. Trendelenburgova zkouška je nyní
negativní bilaterálně. U Thomayerovy zkoušky došlo také ke zlepšení. Pacientka při
uvolněném předklonu dosáhne 5 cm nad zem. U stoje, vyšetření olovnicí, Adamsova
testu a Spine Sign nedošlo ke zlepšení. Také při měření obvodů hrudníku nedošlo ke
změně. Stále přetvává rotace pánve doleva a shift pánve doprava. Subjektivně pacientka
nepociťuje rozdíl před zahájením terapie a nyní, co se skoliotické deformity týče.
Uvedená data byla získána při vyšetření 9. 5. 2017, v průběhu terapií a během vyšetření
13. 7. 2017.
Vzhledem k věku, nedokončenému růstu a dekompenzaci křivky pacientky nelze
vyloučit možnost progrese skoliózy. Považuji proto za vhodné pokračovat v léčbě.
Kromě pravidelného cvičení byla zahájena 20. 7. 2017 léčba korzetoterapií. Pacientka si
nyní, v období prázdnin, na nošení korzetu pouze zvyká. 31. 8. 2017 je objednána na
kontrolu, kde bude upřesněn režim korzetoterapie a dále zhotoveny RTG snímky.
Nadále by pacientka měla být pod odbornou lékařskou kontrolou pro případnou úpravu
léčby dle aktuálních potřeb.

62

Bakalářská práce

Specifická cvičení v léčbě idiopatické skoliózy (aktuální systematický přehled)

DISKUZE
Léčba idiopatické skoliózy je velice komplexní otázkou. Současné léčebné
přístupy zahrnují observaci, specifická fyzioterapeutická cvičení pro léčbu skolióz,
korzetoterapii a operační léčbu. To však platí pouze na Evropské půdě. Schreiber et al.
(2016) udává, že neoperační standard péče pro pacienty s AIS v Severní Americe
zahrnuje pouze observaci a korzetoterapii, ne však léčbu pomocí cvičení. Dále udává, že
účinnost cvičení je kontroverzní, ačkoli důkazy naznačují, že PSSE by mohly být
efektivní v léčbě idiopatické skoliózy, nebyly doposud široce přijaty v Severní Americe,
kde standardy pro léčbu udává zejména Scoliosis Research Society (SRS).
Může to být z důvodu socio-kulturních rozdílností, určitou roli může hrát i fakt,
že specifická cvičení pocházejí právě z Evropy. Nicméně, mezinárodní společnost
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), která se
zabývá zejména neoperační léčbou pacientů se skoliózou, vytvořila guidelines, které
doporučují samostatné použití PSSE nebo jako doplněk léčby při korzetoterapii.
Jedním z hlavních důvodů, proč řada zemí PSSE stále nezavádí do praxe, je
nízká informovanost odborné veřejnosti o těchto metodách a rozdíly mezi nimi
a tzv. „generalised physiotherapy exercises“. Rutinní generalizovaná fyzioterapeutická
cvičení jsou obecnější, obvykle se sestává z „lowimpaktových“ cvičení zahrnujících
protahovací a posilovací aktivity jako jóga, pilates nebo tai chi, ale často obsahují
mnoho různých cvičebních prvků podle preferencí fyzioterapeuta. Přitom správně
použité specifické fyzioterapeutické cvičení by mohlo předejít či zkrátit dobu
korzetoterapie a snížit počet nutných chirurgických zákroků, jak uvádí Bettany-Salnikov
et al. (2014). Korzetoterapie může být pro pacienty často velice psychicky náročná
a může mít vliv i na jejich společenský život. Jak udává Repko (2010), operační léčba
jako každý jiný chirurgický zákrok s sebou nese i mnohá rizika.
Dle mého názoru by léčba idiopatické skoliózy pomocí specifického cvičení byla
vhodnou metodou první volby u mnohých pacientů, pokud by znalosti o jejích
možnostech byly v řadách fyzioterapeutů a lékařů dostatečné. Za naprosto nezbytnou
považuji aktivní spolupráci mezi pacientem, jeho rodiči, fyzioterapeutem, lékařem,
protetikem, případně i psychologem a jiným specialistou, aby byl zajištěn co nejlepší
výsledek péče. Myslím si, že ani sebelepší metoda nemůže být v léčbě idiopatické
skoliózy úspěšná, pokud výše uvedené nebude splněno.
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Všechny v práci uvedené metody se specializují na léčbu idiopatické skoliózy,
často se drží podobných základních principů, ale konkrétní aplikace v praxi je mnohdy
značně odlišná. Hlavním společným prvkem těchto metod je autokorekce. Ovšem
rozdílný je způsob, jímž autokorekce dosahují. Největší odlišnost vidím v tom, zdali je
autokorekce dosaženo bez jakékoliv vnější pomoci (terapeuta či různých pomůcek) či
nikoli. Autokorekce je dosaženo snadněji s vnější pomocí. Ovšem při opačném postupu,
který je pro pacienta náročnější, je dosažený výstup o to hodnotnější. Z hlediska
autokorekce bych proto vyzdvihla metodu SEAS, kde je korigované postury docíleno
výhradně bez vnější intervence. Považuji tento postup, který se mi zdá být více
přirozený, za nejvhodnější první krok ke dlouhodobému zlepšení skoliotické postury.
Značné rozdíly jsou i v průběhu a časové náročnosti cvičení. Zatímco metoda
Schrothové je ve své originální formě zamýšlena jako hospitalizační léčebný program
ve specializovaném centru, metody SEAS a Side Shift kombinují ambulantní a domácí
cvičební program. Poslední z porovnávaných metod, DoboMed, nabízí jak možnost
hospitalizační, tak ambulantní léčby. Lze těžko posoudit, zdali je jeden z přístupů lepší,
jelikož zde záleží především na individuálních preferencích a možnostech pacienta.
Z časového hlediska je metoda Schrothové suverénně nejnáročnější, zatímco nejméně
času zabere metoda Side Shift.
Co se týče efektivity jednotlitlivých metod PSSE, Bettany-Salnikov et al. (2014)
udává, že ačkoliv byly v minulých letech publikovány studie, jež prokazovaly účinnost
cvičení na skoliotickou křivku, není kvalita těchto studií vysoká. Proto Negrini et al.
(2015) publikoval článek: „Recommendations for research studies on treatment of
idiopathic scoliosis: Consensus 2014 between SOSORT and SRS non–operative
management committee“ ve kterém SOSORT a SRS stanovují publikační kritéria studií
zabývajících se efektivitou PSSE. Dá se tedy očekávat, že v několika následujích letech
vzniknou nové kvalitní studie, které budou efektivitu cvičení jasně dokazovat.
Subjektivně se nejvíce ztotožňuji s metodou SEAS. Nabízí časově přijatelnou
kombinaci ambulantního a domácího cvičebního programu. Klade důraz na zařazení
schopnosti autokorekce do ADL a na aktivní zlepšení stability páteře. Výhodou metody
je propracovaná infrastruktura a multidisciplinární tým odborníků, jež neopomíná
zapojení rodinných příslušníků do terapie. Osobně však nepochybuji o kvalitě
a účinnosti ostatních zmíněných metod.
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Ve vypracované kazuistice pacientky s prvozáchytem idiopatické skoliózy (viz
kapitola 6 Kazuistika) je zachycen výstup po dvou měsících ambulantní fyzioterapie. Již
po této krátké době pacientka zvládá korigovat svoji posturu, zlepšila si stereotyp
dýchání a pohyblivost páteře dle Thomayerovy zkoušky. Frekvence a intenzita atak
bolestí hlavy, které pacientka udávala při prvním vyšetření, se povedla zmenšit.
Pacientka však subjektivně nevnímá zlepšení.
Pacientka je indikována ke korzetoterapii, s níž se dá očekávat zlepšení
skoliotické křivky. Cvičení bude nyní pouze doplňkovou léčbou korzetoterapie, avšak
považuji ho za nezbytné, pro aktivní schopnost korekce křivky, udržení dostatečné
svalové síly a zlepšení pohyblivosti páteře.
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce se zabývá specifickými metodami pro léčbu idiopatické
skoliózy. Idiopatická skolióza je onemocnění, které může negativně ovlivňovat život
pacientů (viz kapitola 2.2 Idiopatická skolióza). Jsou zde představeny fyzioterapeutické
metody DoboMed, Schrothové, SEAS a Side Shift, které jsou doporučované SOSORT
guidelines 2011 pro léčbu idiopatické skoliózy. Práce popisuje a porovnává tato
specifická fyzioterapeutická cvičení, jež mají poměrně dlouhou historii v zahraničí,
v České republice však nejsou běžně používána. Jedinou výjimkou je metoda
Schrothové, která se v našem prostředí dostala do povědomí. V současné době chybí
česká literatura, která by se metodami DoboMed, SEAS a Side Shift zabývala, tato
práce je proto uvádí do našeho prostředí.
Metoda DoboMed pochází z Polska. Byla představena v roce 1979
zakladatelkou Krystynou Dobosiewicz a používá se jako samostatná léčebná technika
k léčbě pacientů s idiopatickou skoliózou. Může však být použita i u pacientů léčených
korzetoterapií. Cvičení probíhá výhradně při symetrickém postavení pánevního
a ramenního pletence. Pacient provádí aktivní asymetrické pohyby k dosažení korekce
ve všech třech rovinách. Pro podporu spinální korekce a stabilizace používá program
techniku dýchání. Pohyb při cvičení se sestává z flexe hrudního koše a derotace.
Podrobněji je metoda rozebrána v kapitole 4.1 DoboMed (Dobosiewicz Method).
Metoda Schrothové, založena Katharinou Schroth, pochází z Německa a používá
se od roku 1921. Nalézá využití jako samostatná léčebná technika pro léčbu idiopatické
skoliózy, může však být doplněna i korzetoterapií. Přístup je založen na korekci
skoliotické postury a stereotypu dýchání s pomocí vnější stimulace. K dosažení
korigované postury se používá korekční podkládání a svalové aktivace. Metoda je
založena na posturální korekci, korekci dýchání a korekci posturálního vnímání. Léčba
vychází ze standardizovaného léčebného plánu dle vzoru křivky. Podrobněji je metoda
popsána v kapitole 4.2 Metoda Schrothové.
Metoda SEAS pochází z počátku 60. let, kdy Antonio Negrini a Nevia Verzini
založili středisko pro léčbu skoliózy v Itálii. U lehkých až středně těžkých skolióz se
metoda používá samostatně, u středně těžkých až těžkých v kombinaci s korzetoterapií.
Přístup je založen na technice aktivní autokorekce bez využití jakékoli vnější pomoci,
začlenění autokorekce do funkčních cvičení a do ADL. Důležitým prvkem metody je
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individuální léčebný program. Cvičení nejsou definována na základě vzoru křivky, ale
na řádné schopnosti autokorekce. Program se zaměřuje na získání posturální kontroly,
posílení svalů za účelem stabilizace, zlepšení držení těla a rozvoj rovnovážných reakcí.
Podrobněji metodu rozebírám v kapitole 4.3 SEAS (Scientific Exercise Approach to
Scoliosis).
Metoda Side Shift byla vyvinuta Dr. Mehtou v roce 1984 a od té doby se
používá terapeuty v Royal National Orthopaedic Hospital v Londýně jako samostatná
léčebná technika pro pacienty s idiopatickou skoliózou. Možnost současné léčby
pacientů korzetoterapií je nespecifikována. Aktivní autokorekce páteře probíhá skrze
laterální posun trupu, kdy primární zakřivení je korigováno svalovou kontrakcí. Přístup
je postaven na teorii, že flexibilní křivka může být stabilizována a korigována častým
opakováním laterálního posunu. Podrobněji metodu rozebírám v kapitole 4.4 Side Shift.
Všechny čtyři uvedené metody jsou přehledně porovnány formou tabulek, kde
jsou uvedeny jejich klíčové vlastnosti a časová náročnost (viz kapitola 4.5 Porovnání
metod).
Součástí práce je kazuistika pacientky s idiopatickou skoliózou. Pacientka po
dvouměsíční ambulantní fyzioterapii subjektivně vnímá změnu svého zdravotního stavu
pouze ve zmírnění četnosti a intenzity atak bolestí hlavy. Objektivně nedošlo
k signifikantní změně jejího zdravotního stavu. Pacientka nadále pokračuje v terapii.
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