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Úvod

• Trakce krční páteře je manuální technikou sloužící k relaxaci svalstva, 
změně v napětí kloubních pouzder a k analgetické léčbě. 

• Jedná se o jednu z nejužívanějších fyzioterapeutických technik, která 
však dodnes nemá jednoznačné neurofyziologické vysvětlení a je jen 
málo studií osvětlujících podstatu jejího myorelaxačního účinku. 

• Provedením trakce páteře dojde k oddálení kloubních plošek 
intervertebrálních kloubů a také těl obratlů od disků a tím ke změně 
proprioceptivní aferentace a změnou zatížení struktur páteře také ke 
snížení nociceptivní aferentace. 



Neurofyziologický vztah – míšní báze



Neurofyziologický vztah – Tonus mění tonus

• Mezi pohybovým systémem a vnitřními orgány existují funkčně-
reciproční reflexní a biomechanické vztahy.

• Znamená to že porucha funkce v jednom systému se odrazí ve změně 
(poruše) funkce systému druhého

• Tedy, poruchy funkce svalového aparátu mohou mít vliv na změny 
funkce trávicího traktu



Hypotéza

• Na základě trakce dojde ke snížení hyperaktivity povětšinou 
přetíženého krčního svalstva.  

• Změnou v aferentaci proprioceptivní a nociceptivní a snížením napětí  
krčního svalstva by mělo dojít ke změně dráždivosti celé oblasti a ke 
snížení tonu také svalstva UES. Snížení tonu UES by mělo být patrné 
při HRM vyšetření. 

• Současně by při změně postavení v oblasti Cp a změně aktivity krčních 
svalů by mohlo dojít ke změně v aktivaci bránice a toto by se projevilo 
jako zvýšení tlaku v oblasti LES.



Cíl práce

• Cílem této práce bylo potvrdit hypotézu, podle které manuální trakce 
krční páteře vede ke snížení tonu horního jícnové svěrače a zvýšení 
klidového tlaku dolního jícnového svěrače.



Metodika
• Zařazeno 62 pacientů (21 žen, 41 

mužů) vyšetřovaných pro symptomy 
GERD a globus pharyngeus. 

• Po zavedení manometrického 
katetru bylo provedeno standardní 
vyšetření high resolution
manometrií v poloze na zádech. 

• Následně byly měřeny hodnoty LES a 
UES v průběhu manuální trakce krční 
páteře. 

• Výsledky byly statisticky hodnoceny 
pomocí párového t-testu. 



Trakce a HRM



Trakce a HRM



Trakce a HRM



Výsledky

Mean SD Min Max

Age
43.1 11.1 20 66

Height (cm)
172.1 10.0, 152 196

Weight (kg)
78.4 16.3 47 110

Body mass index 
26.2 4.6 18,6 39

LES rest  (mmHg)
15,0 11,4 -4 41

UES rest (mmHg)
95,1 75,2 9 388

LES  trakce (mmHg)
21,3 13.8 -2 66

UES trakce (mmHg)
45,7 37.4 -2 150



Vliv trakce na klidový tlak UES

P = 0.00035



Vliv trakce na klidový tlak LES

P = 0.0027



Závěr

• Z výsledků vyplývá , že změna v postavení hybných segmentů Cp a 
změna v aktivitě kosterní svaloviny má vliv na aktivitu horního 
jícnového svěrače i  dolního jícnového svěrače. 

• Výsledky této práce mohou být teoretickým východiskem pro využití 
fyzioterapie v léčbě onemocnění jícnu jako globus pharyngeus nebo 
GERD. 


