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Kompresivní zlomeniny obratlů 

Střední hrudní oblast páteře, spodní hrudní páteř a bederní obratle

Zvýrazňuje se křivka hrudní kyfózy

Zmenšuje se vzdálenost mezi processus xiphoideus a os pubis

Výška vzpřímené postavy se snižuje

Zhoršuje se pohyblivost žeber 

Snižuje se rozpětí plic



Vliv na dýchání

Dýchací svaly v mechanicky nevýhodném postavení

Snížení síly a výkonnosti dechových svalů 

Zmenšení dechových objemů

Postupný rozvoj dušnosti

Omezení pohybových a běžných denních aktivit

Dynamika hrudní páteře ovlivňuje dýchání 

a dýchání ovlivňuje dynamiku hrudní páteře



Kazuistika A

Pacientka ´51  s myastenií gravis, generalizovanou formou 
s maximem postižení v okulofaciální oblasti  s rozvojem 
6/2000

Kortikoidy:  Prednison 20mg/den → 5mg/den

Inhibitor cholinesterázy, Azathioprin

Antiporotická terapie



Kazuistika A

Od 3/06 bolesti hrudní páteře nejvíce mezi lopatkami, bez 
iradiace do DKK, pouze podél žeber, v klidu úleva

6/06 komprese Th8,10,11,12 a L1,2 na podkladě 
osteoporózy

Antiporotická terapie - vápník, vitamin D, bisfosfonáty

Jewettova ortéza



Kazuistika A

Nyní kompenzovaná

Thorakolumbalgie

QMG skóre 0, MG-ADL skóre 2

Námahová dušnost – maximálně 1km, schody

Klidová dušnost – „nelze plně nadechnout“

Dušnost při mluvení



Kazuistika B

Pacientka ´40 s inflamatorní nekrotizující myopatií 
HMGCR pozit. s rozvojem 3/2011

Klinicky chabá kvadruparéza akcentovaná kořenově

Dobrá reakce na IVIG

Azathioprin

10/13 až 2/15 kortikoterapie – prednison 20mg/d

Antiporotická terapie



Kazuistika B

6/14 rozvoj thorakolumbalgií s nálezem difuzní 
osteoporózy těl obratlů a kompresivní frakturou Th6

11/14 kompresivní fraktury Th3, Th4, Th6, Th8-L3

Antiporotická terapie + Jewettova ortéza

Nyní svalová biopsie ani MR nesvědčí pro aktivitu 
choroby



Kazuistika B

Nynější imobilita je způsobená osteoporózou s 
kompresí obratlů

Svalová síla končetin přiměřená

Z nízké židle se zvedá za pomoci obou rukou

Thorakalgie

Dušnost při jakékoliv pohybové aktivitě – míň než 1km



Kazuistiky

A B

FVC 80% 78%

FEV1 82% 78%

MIP 68% 56%

MEP 55% 58%

Respirační parametry a síla dechových svalů



Kazuistiky

Rozvíjení hrudníku

A B

Axilárně 3cm 3cm

Mezosternálně 3cm 1cm

Xiphosternálně -2cm 2cm

½  pr.xiph.-

umbilicus

-2cm -4cm



Kazuistiky

A B

Ottova inklinační zk. 0,5cm 1cm

Ottova reklinační zk. -0,5cm -1cm

Forestierova fleche 12cm 10cm

Antropometrické vyšetření



Patologická mechanika dýchání

Snížení 
možnosti 
rozvíjení 
hrudníku Elevace 

hrudního 
koše jako 

celku 

„en block“

Elevační 
souhyb 
ramen

Nové 
punctum

fixum na Cp

Paradoxní   
vtažení 

dolních žeber 
a zúžení 

horní břišní 
stěny



Svalově podpořené dýchaní

Respirační rehabilitace

Synergie mezi m. transversus
abdominis a bránicí 

exkurzemi dechových 
pohybů

Posturální rehabilitace



Posturální rehabilitace

Aktivní držení těla

Aktivita hlubokého stabilizačního systému páteře 

Synergie mezi m. transversus abdominis a bránicí 

physiowanaka.co.nz www.fyzioterapievpraxi.cz



Respirační rehabilitace

Technika ústní brzdy – pursed lip therapy

Kontrolované dýchání – brániční dýchání

Posilování dechových svalů – dechový 
trenažér – nádechový/výdechový –
Treshold IMP/PEP



Respirační rehabilitace

www.breathinglabs.com

Technika ústní brzdy – pursed lip 
therapy

Dechový trenažér – nádechový/výdechový  

Treshold IMP/PEP

www.physiosupplies.eu



Vliv rehabilitace na dechovou mechaniku

Zvýšení síly a vytrvalosti dechových svalů

Zlepšení rozvíjení hrudníku a hrudní páteře

Zmenšení bolestí v oblasti hrudního koše

Efektivnější dechová práce

Menší dušnosti při denních a pohybových aktivitách



Vliv rehabilitace na dechové svaly a kapacity

A B

FVC 92% 89%

FEV1 90% 99%

MIP 93% 87%

MEP 96% 85%

Respirační parametry a síla dechových svalů



Vliv rehabilitace na rozvíjení hrudníku

Rozvíjení hrudníku

A B

Axilárně 4cm 4cm

Mezosternálně 4cm 4cm

Xiphosternálně 4cm 4cm

½  pr.xiph.-

umbilicus

3cm 4cm



Vliv rehabilitace na rozvíjení páteře

A B

Ottova inklinační zk. 1,5cm 2,5cm

Ottova reklinační zk. -1,5cm -2cm

Forestierova fleche 9cm 7cm

Antropometrické vyšetření



Vliv rehabilitace na bolest a vnímání 
dušnosti

Pacientka A

Zmírnění bolestí hrudní páteře

Možnost dodechnutí v klidu 

Menší dušnost při mluvení

Zvládne 5km s menším množstvím  přestávek

Pacientka B

Menší bolesti páteře

Potřebuje méně odpočinku při denních aktivitách a při chůzi 2km



Závěrem

Prohloubení kyfotického zakřivení hrudní páteře zhoršuje 
možnosti mechaniky dýchání

Kompresivní fraktury na podkladě osteoporózy se vyskytují 
i sekundárně, při jiných neurologických diagnózách

Příznaky můžou interferovat a navzájem se podporovat

Silově podpořené dýchání může zmírnit dušnost 
ekonomizováním dechového vzoru
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