
Růstové bolesti

Děti mají jiný práh bolestivosti a když se projevují tak většinou je ukazují na přední 
strany bérců, do oblasti stehen, větší hovoří o pocitu unavených nohou, menší hodně 
večer pláčou, chtějí se nosit, nejčastěji ve věku okolo 2,5-3 let až do deseti let v období 
růstové akcelerace. Odhadem cca 10-20 % populace hlavně u dětí s hypermobilitou. 
Obvykle dítě večer pláče nebo se budí ze spánku, uklidní se po obkladu nebo jemné 
masáži nožiček, bolest trvá dny  nebo i měsíce.
Typické jsou večerní projevy, není žádného nálezu v laboratoři nebo v jiných vyšetřeních.
Vždy ustupují s věkem, při atakách je možné dávat malé dávky léku proti bolesti – 
paralen.
. 
Syndrom hypermobility

Syndrom Hypermobility je stav, při kterém jsou přítomny bolesti pohybového aparátu u 
dítěte, jehož klouby jsou vysoce pohyblivé (hypermobilní). Předpokládaným 
mechanizmem je namožení měkkých tkání v okolí hypermobilních kloubů při pohybu, 
ústící v bolest. Vyskytuje se u 25 až 50% dětí mladších 10 let. Výskyt ubývá s věkem . 
Intenzivní, zejména jednostranně zaměřený sport a aktivity bolest většinou zvýrazní. 
Klinické vyšetření potvrdí přítomnost zvýšené pohyblivosti kloubní a je třeba dodržování 
určitých režimových opatření, která vedou k ochraně hypermobilních kloubů před 
namožením. Patří mězi ně vyvarování se aktivitám vyvolávajícím bolest a naopak 
zavedení cíleného posilování svalových skupin, zpevňujících stabilitu kloubů. Při sportu se
někdy uplatní používání ortéz.
Osteonekrózy nebo též  Avaskulární nekrózy, aseptické nekrózy
Termín "osteonekróza " označuje odúmrtí kostní tkáně. Jedná se o širokou skupinu stavů 
neznámého původu, charakterizovaných přerušením krevního zásobení v osifikačním 
centru (místo, odkud během vývoje dochází k vápenatění=osifikaci kosti) postižené kosti.
Hlavním projevem bývá bolest. Diagnóza je potvrzena RTG vyšetřením nebo jinými 
zobrazovacími metodami. Rentgen často ukáže tzv. fragmentaci, rozpad kosti na menší 
"ostrůvky". Jedná se o poměrně častá onemocnění v dětství, která mají ve většině 
případů velmi dobrou prognózu. Dítě obvykle na postiženou končetinu dopadá a mění se 
zátěž celého těla ve snaze o odlehčení se následně řetězí poruchy celého pohybového 
aparátu. Podle místa postižení na dolních končetinách rozeznáváme:
Perthesovu nemoc - avaskulární nekróza hlavice kosti kyčelní.

Perthesova nemoc se vyskytuje asi 1 z 10.000 dětí. Je častější u chlapců ve věku mezi 3 
a 12 léty, zvláště u dětí 4 - 9 let starých.

Dítě kulhá a cítí proměnlivou bolest v kyčli, někdy probíhá bezpříznakově. Obvykle 
zasahuje pouze jeden kyčel, ale u asi 10% je oboustranná. Vyšetřením kloubního rozsahu
je zjištěna omezená pohyblivost, bolestivost kyčelního kloubu, na ultrazvuku výpotek 
v časném stádiu, kdy ještě na rentgenovém snímku je nález ze začátku normální a dítě je
třeba opakovaně vyšetřit.. 
Děií s Perthesovou nemocí patří do rukou ortopeda. Vhodná je i v prvotních potížích 
stélka do obuvi s odlehčením pat ve smyslu redukce zátěže v došlapu na patu.
Severova nemoc 
je také označována jako apofyzitida patní kosti v místě tahu Achillovou šlachou. 
Je jednou z nejběžnějších příčin bolesti paty u dětí.Severova nemoc je spojená s tělesnou
aktivitou a je běžnější u chlapců. Nejčastěji začíná ve věku 6-10 let, projevuje se bolestí 
paty a občas kulháním po zátěži. Vhodné je vyšetření pediatrem včetně ultrazvuku nebo 
rtg. Je třeba zvolit správnou stélku k potřebnému odlehčení zatěžované paty. Časo se 
jedná o oboustranné postižení.

Freibergova nemoc 



je osteonekróza hlavičky druhé nártní kosti nohy. Její příčina je pravděpodobně 
traumatická. Není častá a nejvíce případů se týká dospívajících dívek. Bolest přibývá s 
aktivitou. Na chodidle o občas malý otok, ultrazvukem je možné sledovat zvýšnou náplň 
kloubní tekutiny a také bolest při vyšetřování. Po cca 2-3 týdnech trvání bolestivosti a 
otoku je diagnóza obvykle potvrzena rentgenovým vyšetřením. Léčení zahrnuje 
odpočinek, speciální vložku do boty.

Původ bolestí pat je různorodý. 
Na plosce paty bývá ostruha patní kosti, ale to je rentgenologický nález. Na zadní straně 
výrůstek na kosti patní tzv. Haglundova  pata nebo potíže vycházející z Achillovy šlachy, 
bolesti pat mohou být i u revmatických chorob např. při Bechtěrevově nemoci. Na vnitřní 
straně působí bolesti přetížení šlach při ploché noze, vzácně útlak nervů. A na zevní straně 
může bolest vycházet ze šlach za zevním kotníkem nebo též ze ztlačení nervů.
 
Ostruha patní kosti
Jedná se o kostní výrůstek na spodní straně paty nebo také mnohdy na zadní straně paty. 
Mnohdy je přítomen bez projevů bolesti. Pokud se bolesti objevují bývají typické ráno, 
v došlapu, často paciet chodí po špičce, pak mizí a objevuje se ke konci dne.
Většinou ve věku okolo 40-60 let
Je vhodné vyšetření podiatrem – k zhotovení speciální vložky, a celostnímu pohledu na 
ostatní části pohybového ústrojí. Trvá-li bolest dlouho, mění se zátěž nohy a s ní změny osy 
končetiny a následně problémy ve vyšších etážích. Pomáhá fyzikální terapie, tejp, obstřik, 
laser, rázová vlna, vířivky. Vhodná jsou cvičení se zaměřením na protahování – třeba válení 
malé pet lahve nohou, reflexoterapie – ježci, míčky apod.

Bolesti pat jsou také zánětlivých onemocnění mnohdy prvotním příznakem bez nálezu ostruhy
na rentgenu a někdy se zapomíná, že jsou průvodním znamením třeba Bechtěrevovy nemoci. 
Metodou pomoci jsou speciální stélky, padnoucí obuv, pravidelná péče revmatologa a 
podiatra.

Bolest pat se také vyskytuje po větším jednorázovém zatížení, bolest je v oblasti paty i ve 
středu chodidla – např. plantární fasciitida.
Plantární fasciitis je typická zejména pro běžce . Je to onemocnění, které je způsobeno 
mnoha faktory, jako je nošení nevhodné obuvi , strukturální nerovnováhy, přetížení, poranění. 
Projevuje se bolestmi v oblasti pat a i zánětem plantární fascie. Dobrý je efekt na klid, 
zatejpování pevným tejpem, stélka, po zklidnění fyzikální terapie. Následně dovybavit 
stélkami dle PC anylýzy.

Haglundova exostosa
je název pro kostěný nárůstek, zde v oblasti horní části kosti patní a je spojena se zánětem 
v okolních měkkých tkáních. Vzniká při nošení nevhodné obuvi tlakem horního okraje 
opatku. Nutné v době bolestivosti obuv bez opatku, pokud je zimní období pak podpatěnka, 
aby se místo odlehčilo, fyzikální terapie, vyměkčení opatku. V některých případech se 
nevyhneme operaci.
 
Achillova šlacha, peritendinitida Achillovy šlachy
Bolesti se objevují většinou z přetížení. Často jsou postiženi profesionální sportovci ale i tzv. 
rekreační běžci, turisté. Vzniká dlouhodobým přetížením nebo jednorázovým.



Peritendinitida znamená zánětlivé změny obalů šlachy a okolí ale i samotné šlachy jako 
následek přetížení. Po jednorázové aktivitě se objeví otok kolem šlachy, stoj na špičkách je 
bolestivý, při delším průběhu lze nahmatat na šlaše vřetenovité bolestivé zduření.
Je nutný klidový režim, fixace se sklonem špičky nohy, aby se nezatěžovala Achilovka, 
místně studené obklady, protizánětlivé léky, fyzikální léčba. Po odeznění akutní fáze je 
následně vhodné nošení obuvi se stabilním podpatkem, aby nedocházelo k násilnému 
protahování šlachy v chůzi – cca 2 cm i u mužú.

 
Vbočený palec – Hallux valgus
Vbočené palce lze považovat za doprovodný jev poklesu podélně klenby anebo jev spojený s 
rodiným výskytem . Na vzniku vady se samotná obuv až tak  vysokým procentem nepodílí, 
v momentě diagnostikovaného problému se ale podílí na zhoršování daného stavu. Taková 
obuv má nejčastěji úzkou špici a vysoký podpatek. I právě proto se vbočené palce vyskytují 
častěji u žen než u mužů. Samotný svršek obuvi postižené místo trvale utlačuje a odírá, a tím 
prohlubuje problém mnohdy až do zánětlivého nebo hnisavého stavu. ¨
V první fázi onemocnění dochází k poklesu klenby, v oblasti prstních kloubů se chodidlo 
rozprostře, palec se pak následně začne stáčet dovnitř. Pokud nezasáhneme funkční porucha 
přechází v deformitu, těžké omezení v základním kloubu palce a postupem doby se jako 
výsledek jeví těžká deformita s přeložením druhého prstce s deformitou přes palec.
Jako nejlepší se jeví individuální stélka, cvičení se zaměřením na posílení oslabených a 
nečinných svalů, Dornova metoda, tejpování, individuální korektory a vhodná obuv. 

 
 


