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ÚVOD
Předkládaná učebnice vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních
technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí vědomostí a dovedností, jak při
studiu fyzioterapie, tak i v práci fyzioterapeutů. Přístupy manuální medicíny jsou
využívány při vyšetření, diagnostice a terapii poruch pohybové soustavy. Učebnice
nenahrazuje přednášky, ale je určena k praktickému osvojení.
Výukový materiál Mobilizace páteře navazuje na již vydaná skripta Mobilizace
periferních kloubů, jejichž výtisk byl studenty vyhledáván a zájem o ně předčil naše
očekávání. Tato zpětná vazba, především od studentů, nás motivovala k vypracování
pokračování této publikace v podobě Mobilizace páteře. Velkým potěšením byla
i pozitivní odezva z řad odborníků a studentů z jiných fakult, kde probíhá výuka
fyzioterapie, která nás přesvědčila o potřebě předložit další díl, aby problematika
mobilizací byla kompletně zpracována.
Hlavní motivací pro napsání předkládané učebnice byla snaha poskytnout přehled
mobilizačních technik páteře, které jsou ověřené v praxi zkušenými terapeuty.
Je třeba si uvědomit, že pomocí fotografie nelze přesně přiblížit způsob provedení
pohybu při vyšetření a terapii kloubních blokád, ani zcela popsat například intenzitu
při pružení v jednotlivých kloubech, přesto jsme se pokusily tuto techniku přiblížit co
možná nejvěrohodněji.
Věříme, že tato kniha pomůže naplnit účel, pro který byla napsána.

kolektiv autorek
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Vyšetřování a diagnostika funkčních poruch pohybové soustavy
Definice funkční poruchy v pohybové soustavě
V rámci organických poruch a bolestivých stavů pohybové soustavy tak označujeme
poruchy funkce kloubů, svalů, nervů, měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav a celého
organismu.
Funkční porucha je projevem chybné řídící funkce. Jedná se např. o omezení hybnosti
kloubu, zvýšení či snížení napětí svalu, poruchy pohybového stereotypu apod.
Porucha řízení může mít primárně příčinu ve složce řídící, v poruše aference, na které je
řízení přímo závislé.

Axiální systém
Axiální systém se skládá z řady stavebních komponent, které mají nosnou, protektivní
a hybnou funkci
Systém tvoří:
 osový skelet – páteř,
 spoje na páteři,
 svaly pohybující a stabilizující osový skelet, kosterní základ hrudníku i jeho spoje, dýchací
svaly a svaly pánevního dna.
V širším kontextu patří k axiálnímu systému i příslušná řídící složka.

Pohybový segment
Pohybový segment páteře je základní funkční jednotkou páteře.

Nosné komponenty segmentu
Páteř je složena z 24 pohybových segmentů. První segment je mezi prvním a druhým
krčním obratlem, poslední segment je mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem.
Uvedený počet segmentů platí pro cca 95 % páteří dospělých osob, které se skládají ze
7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů, 5 obratlů křížových druhotně splývajících v kost
křížovou a 4 až 5 obratlů kostrčních srůstajících v kost kostrční.
Zbývajících 5 % páteří má odlišný počet obratlů, a tedy i jiný počet pohybových segmentů.
Každý obratel má trojí hlavní, mechanicky odlišné fungující složky: tělo, oblouk, výběžky.

Zakřivení páteře
 V sagitální rovině pozorujeme lordózu (obloukovité vyklenutí dopředu) v oblasti krční
a bederní páteře a kyfózu (obloukovité zakřivení dozadu) v oblasti páteře hrudní. Vrcholy
jednotlivých zakřivení jsou C4–C5, Th6–Th7 a L3–L4.
 Ve frontální rovině je fyziologické minimální zakřivení ve smyslu skoliózy, větší zakřivení
znamená patologii.

Orientace na páteři
Základním orientačním bodem je trn vertebra prominens (C7). Vzhledem k tomu, že
pohledem nelze s určitostí zjistit, zda trn, který prominuje, je trn C6, C7 či Th1, musíme
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provést následující pohybovou zkoušku: při maximálním záklonu hlavy palpovaný trn C7
nemění svou polohu (Trny C6 a Th1 se posunou ventrálně a tím prakticky „zmizí“.).
Trn C2 je první palpovatelný trn v oblasti krční páteře.
Po stranách processus mastoideus je v hloubce hmatný processus transversus C1, pod
ním kaudálně processus transversus C2.
Trn L5 je při předklonu a záklonu bederní páteře poslední pohyblivý trn.
Horní úhel lopatky nalézáme orientačně ve výši Th3, dolní úhel lopatky ve výši Th7.

Pohyblivost páteře
Pohyblivost páteře v presakrální části je dána součty pohybů mezi jednotlivými obratli.
Pohyby mezi jednotlivými obratli jsou usměrňovány meziobratlovými klouby a jsou umožněny
stlačením jednotlivých meziobratlových disků.
Rozsah hybnosti je primárně určen:
 relativní výškou meziobratlových plotének,
 tvarem a sklonem obratlových trnů a těl,
 tvarem kloubních ploch.
Základní pohyby, které může páteř vykonávat jednotlivě i v kombinaci, jsou:





předklony a záklony (anteflexe a retroflexe),
úklony (lateroflexe),
otáčení (rotace),
pérovací pohyby.

Nedostatek pohyblivosti v jednom segmentu může být kompenzován zvýšením
pohyblivosti segmentů sousedních, a tím se toto lokální omezení pohybového rozsahu
nemusí vůbec projevit při hodnocení celkového rozsahu pohybu (Velé 1995).

Funkční hledisko při hodnocení funkce jednotlivých sektorů páteře
Základní pojmy:
Funkční segment – prostor s elastickými tkáněmi mezi pevnými segmenty horního a dolního
obratle představuje funkční vztah mezi dvěma obratli. Je tvořen pasivní částí (skelet) a částí
aktivní (discus intervertebralis, foramina intervertebralia, articulationes intervertebrales,
musculi intervertebrales, ligamenta intervertebralia).
Sektor – skupina segmentů, které tvoří vyšší funkční jednotku. Tento lze popsat jak
anatomicky (sektor C nebo Th páteře), tak funkčně (horní sektor C páteře).
Systém – jednotlivé sektory dohromady.

Funkční anatomie krční páteře
Z funkčního hlediska C páteř dělíme:

A. Horní krční sektor: okciput – atlas – axis – C3-4
Zahrnuje atlantookcipitální spojení a sahá od prvního krčního ke třetímu až čtvrtému
krčnímu obratli. Z hlediska funkční anatomie je horní krční páteř s kraniocervikálním
spojením nejdůležitějším úsekem axiálního systému. Bylo dokázáno, že inervace kloubů
horních tří C obratlů se výrazně podílí na řízení posturální reflexní reakce při změně
polohy hlavy podobným způsobem jako vestibulární aparát ve vnitřním uchu (Velé 1995).
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Důležitý je také fakt, že postavení okciputu a obratlů C1–C2 může ovlivnit i krevní zásobení
této oblasti z arteria vertebralis.
Pohyby v oblasti:
a. Atlantookcipitální kloub
1. Axiální rotace hlavy proti C páteři v rovině horizontální, která je vždy sdružena
i s pohyby atlasu vůči axis v celkovém rozsahu kolem 25°.
2. Flexe–extenze (kyv hlavy vpřed–vzad) v rovině sagitální v rozsahu 15°. Při flexi hlavy
(kyv vpřed) se okcipitální kondyly posouvají nazad, os occipitale se vzdaluje od
zadního oblouku atlasu a vzniká tak extenze v kloubu atlas–axis (C1–C2).
3. Lateroflexe (kyv hlavy do strany) v rovině frontální – jedná se o pohyb hlavně mezi axis
a C3. Dle Lewita a Jirouta je lateroflexe realizována rotací C1 proti C2. Celkový rozsah
pohybu je asi 8°.
b. Kloub atlas–axis (C1–C2)
1. Axiální rotace v rovině horizontální v rozsahu 25°–40° dle Lewita představuje hlavní
složku při rotaci hlavy vůči C páteři.
2. Flexe–extenze je v rozsahu 15°.
3. Lateroflexe je v tomto úseku páteře nepatrná.
Horní sektor C páteře je velice významný úsek z hlediska posturální funkce. Dochází-li
k inkongruenci senzorické aference z oblasti hlavy (optická, akustická, vestibulární)
s proprioceptivní aferencí z oblasti horní C páteře (z kloubních pouzder a krátkých
šíjových svalů), vzniká posturální labilita, která se projevuje pocitem posturální nejistoty,
v prostoru až závratí (Velé).

B. Dolní krční sektor: C3-4 až Th4-5
Tento úsek je spojovacím článkem mezi horním krčním sektorem a Th páteří. Mechanicky
nejnáročnějším místem je cervikotorakální přechod. Funkčně zasahuje dolní C sektor do
oblasti Th. Potíže zde vznikající mohou být vyjádřeny v klinickém obrazu
cervikobrachiálního syndromu. V této oblasti se nacházejí důležité cévní i nervové
struktury: výstupy spinálních nervů a radikulární arterie ve foramen intervertebrale, plexus
cervicalis a plexus brachialis.
Pohyby v oblasti:





Extenze
Flexe - oba pohyby jsou ve společném rozsahu kolem 100°
Lateroflexe v rozsahu 45° s omezením kostních struktur
Rotace v záklonu
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Funkční anatomie hrudní páteře
Hlavní funkcí, která souvisí s Th páteří a hrudníkem, je dýchání.

C. Horní hrudní sektor
Zahrnuje anatomický přechod krční a hrudní páteře C7–Th1, horní hrudní aperturu
a hrudní obratle až k Th6-7.

D. Dolní hrudní sektor
Sahá od Th6-7 k L1-2. V tomto vymezení je zahrnuta i dolní hrudní apertura.
Pohyby v oblasti:
 Extenze ze vzpřímeného postavení v rozsahu asi 25°, při pohybu se objem hrudníku
zvětšuje.
 Flexe v rozsahu asi 45° při pohybu se objem hrudníku zmenšuje.
 Lateroflexe – na straně úklonu je objem hrudníku zmenšen a mezižeberní prostory jsou
užší, na druhé straně je tomu naopak.
 Rotace je silně omezena kvůli hrudníku, celkový rozsah rotace (i s páteří bederní) je 30°
na obě strany od střední čáry.

Funkční anatomie bederní páteře
Jedná se o nejvíce zatěžovaný úsek páteře s narůstáním do kaudálního směru.

E. Horní bederní sektor
Je anatomicky vymezen přechodem hrudní a bederní páteře Th12–L3. Tento sektor souvisí
i s dolním hrudním sektorem, který realizuje tzv. břišní dýchání.

F. Dolní bederní sektor
Je přechodem mezi L4 až S1 a realizuje se zde přenos sil z axiálního skeletu do struktur
pánevního kruhu.
Pohyby v oblasti:
 Flexe – při pohybu se horní obratel naklání dopředu, otevírá se zadní část meziobratlového prostoru a nukleus pulposus má tendenci se posunout směrem k páteřnímu
kanálu.
 Extenze – jedná se o pohyb opačný. Rozsah pohybu mezi flexí a extenzí je výrazně
závislý na věku, v juvenilním věku je tento rozsah 75°–95° (flexe 40°–60°;
extenze 30°–35°).
 Laterální flexe – horní obratel se sklání ke straně úklonu.
 Rotace – tento pohyb je velmi omezen, proti Th páteři celkově asi o 10° na každou stranu
(tj. asi 2° na jeden segment).
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Mobilizace
Mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti v kloubu při funkční poruše.
Provádíme opakovanými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády. Pohyby opakujeme
nejméně 10 až 15x. Mobilizaci provádíme jen v omezeném směru pohybu. Při pohybech se
nevracíme do středního postavení.

Fixace:
je pevné držení obratle nebo jeho části, nebo části páteře. Ruka, kterou provádíme fixaci,
se během mobilizace nesmí pohybovat. Při fixaci vyvíjíme takový tlak, který je k fixaci nutný
a nebolestivý.

Manuální kontakt:
je místo na povrchu těla, kam přikládáme ruku provádějící mobilizaci nebo manipulaci.
Jako kontaktů používáme různých částí ruky – bříšek prstů, nejčastěji palce, druhého
a třetího prstu, radiální hranu ukazováku, ulnární hranu dlaně, os pisiforme, tenar nebo
hypotenar.

Distrakce – předpětí:
z této polohy začínáme mobilizaci nebo manipulaci kloubu. K dosažení předpětí kloubu
u páteře používáme fyziologického napnutí tkání kolem kloubu, to je vazů a kloubních
pouzder.
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KOSTRA PÁTEŘE

Vyšetření kloubní vůle a mobilizace
vyšetření
mobilizace

distrakce – posun do bariéry určeným směrem
distrakce – posun do bariéry určeným směrem,
po dosažení bariéry – dopružit 10 až 15x
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KRČNÍ PÁTEŘ

Diagnostika
1. Anamnéza
2. Aspekce
3. Palpace
a.

Palpační vyšetření kožních změn

b.

Palpační vyšetření podkoží

c.

Palpační vyšetření fascií

d.

Palpační vyšetření svalů – trigger points (Tps)

e.

Palpační vyšetření reflexních změn na okostici

4. Vyšetření kloubů
a.

Vyšetření aktivním pohybem

b.

Vyšetření pasivním pohybem
I.

Vyšetření pasivních funkčních pohybů

II.

Vyšetření kloubní vůle

c.

Vyšetření proti odporu

d.

Vyšetření aspekcí

e.

Vyšetření palpací
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Vyšetření a mobilizace kloubů páteře
Krční páteř
Orientační vyšetření
Nejprve vyšetřujeme aktivní pohyby ve směru flekčním, extenčním, lateroflekčním
a rotačním. Vyšetřovaný přitom sedí na židli a opírá se zády o opěradlo. Toto vyšetření nám
dá základní informaci o hybnosti C páteře.
Pohyby proti odporu vyšetřujeme proto, abychom nepřehlédli svalovou bolest, zejména
u poúrazových stavů. Vyšetřovaný opět sedí na židli, zády se opírá o opěradlo. Terapeut
klade odpor proti vyšetřovanému pohybu. Směrem do anteflexe na čelo, retroflexe na týl,
lateroflexe na spánek na straně úklonu a rotace na tvář na straně, ke které vyšetřovaný
rotuje hlavu.
Při vyšetření pasivních pohybů sedí vyšetřovaný na židli, záda si znovu opírá o opěradlo.
Při vyšetření retroflexe stojí terapeut vedle pacienta. Jednou rukou fixuje C–Th přechod,
druhou rukou, položenou na čele pacienta, vede pomalu pohyb do záklonu.
Při vyšetření anteflexe fixuje terapeut jednou rukou hrudník v oblasti sterna, druhou rukou
položenou na temeni hlavy pacienta vede pohyb. Brada směřuje do fossa jugularis. Příčinou
omezení pohybu do anteflexe bývá často zkrácení šíjových svalů. Je-li maximální předklon
bolestivý a dostaví-li se bolestivost hned, můžeme předpokládat dysfunkci atlantookcipitálního skloubení. Nastoupí-li bolest až po 15–20 sekundách výdrže v předklonu, jedná se
pravděpodobně o bolest ligamentózní.
Při vyšetření lateroflexe stojí terapeut za sedícím pacientem, jednou rukou fixuje rameno
na straně úklonu a druhou rukou položenou na spánku pacienta vede pohyb.
Při vyšetření rotace stojí terapeut za sedícím pacientem. Rotaci vyšetřujeme ve čtyřech
polohách:
 Ve vzpřímeném postavení terapeut fixuje rameno, od kterého otáčí hlavu pacienta
a sleduje, jak daleko přiblíží bradu k ramennímu kloubu. V konečné fázi pohybu si
ozřejmíme funkci AO. Po dobu vyšetření je nutné zachovat držení krční páteře.
 V maximálním předklonu terapeut fixuje svými předloktími obě ramena vyšetřovaného.
Jednou rukou ho uchopí za bradu, druhou ruku má položenou na záhlaví. Obě ruce
provedou pasivní rotaci ke své straně. V této poloze probíhá rotační pohyb zejména
v segmentu A–A neboli C1–C2. Je-li rotace omezená nebo bolestivá, předpokládáme
dysfunkci tohoto segmentu.
 V maximálním předkyvu (předklon hlavy proti vzpřímené krční páteři) postupujeme stejně
jako v předchozím případě. Dbáme na to, abychom během celého pohybu udrželi
skutečně předkyv. Při tomto vyšetření jsou zaměření na segment C2–C3.
 Při vyšetření rotace v záklonu je poloha vyšetřovaného stejná jako v předchozím případě.
Terapeut uvede C páteř do záklonu, při provedení pasivní rotace se jeho ruce kříží. To
znamená, že ruka, která je na záhlaví, tlačí záhlaví od sebe a současně ruka na bradě
tlačí bradu od sebe. Pro upřesnění: je-li levá ruka terapeuta na bradě, rotuje hlavu vpravo.
V této poloze vyšetřujeme segmenty od C3 níže. Čím větší je záklon, tím nižší segmenty
vyšetřujeme.
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Palpační vyšetření
Palpujeme trny, mezitrnové prostory i příčné výběžky v oblasti krční páteře a zjišťujeme
jejich palpační citlivost. Příčný výběžek atlasu palpujeme mezi processus mastoideus
a mandibulou pod ušním lalůčkem. Trn C2 palpujeme jako první trn kaudálně od záhlaví.
Příčný výběžek C2 palpujeme při pasivním úklonu na opačnou stranu. Trn C7 palpujeme jako
nejvíce prominující trn, který se při záklonu C páteře neposune ventrálně.
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Vyšetření – pasivní pohyb
Flexe
« pac

vsedě

« ter

stojí vedle pacienta

« fix

na sternu

« mk

na temeni

« prov

obloukovitý předklon, prsty hodnotíme vzdálenost brady od sterna

Flexe
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Extenze
« pac

vsedě

« ter

stojí vedle pacienta

« fix

palec na C – Th přechod, prsty na dolní segmenty

« mk

na čele

« prov

obloukovitý záklon

Extenze
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Lateroflexe
« pac

vsedě

« ter

stojí za pacientem

« fix

ramenní kloub (na straně kam provádíme úklon)

« mk

na temporální oblast

« prov

úklon na stranu fixace

Lateroflexe
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Rotace – křížový hmat
« pac

vsedě

« ter

stojí za pacientem

« mk

jedna ruka podél dolní čelisti, druhá ruka na temeni, lokty od sebe

« prov

rotace oběma rukama najednou (nutné osové postavení Cp)

Rotace – křížový hmat
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Rotace do segmentu (C1-2)
« pac

vsedě

« ter

stojí za pacientem

« fix

na bradě, předloktí na ramenním kloubu pacienta

« mk

na záhlaví, loket na ramenním kloubu pacienta

« prov

ruka na záhlaví flektuje hlavu pacienta a pak hlavu rotuje (malý
pohyb)

Rotace do segmentu (C1-2)
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