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Enenkelová H. Chiropraxe a její význam ve veterinární medicíně – review. Veterinářství 2015;65:118-124.

Práce shrnuje poznatky o speciální manipulační technice – veterinární chiropraxi. Zabývá se his-

torií oboru, anatomickým minimem, etiologií a patogenezí dysfunkce páteřního segmentu, mecha-

nismem účinku, indikacemi a kontraindikacemi chiropraxe u koní a psů. V závěru nás review sezna-

muje s výsledky chiropraktického ošetření koní.

SUMMARY

Enenkelová H. Chiropractic and its meaning in veterinary medicine – a review. Veterinářství 

2015;65:118-124.

This article summarizes well-arranged understandig about chiropractic management as a special 

handling technology and possibilities of its application in veterinary medicine. It deals with the history 

of the field, anatomical minimum, the etiology and pathogenesis of dysfunction of spinal segment, 

mechanism of action, indications and contraindications for chiropractic in horses and dogs. In 

conclusion, the review acquaint with results of chiropractic treatment in horses.

Chiropraxe a její význam ve 
veterinární medicíně – review

Úvod
Název chiropraxe je odvozen z řeckého chiro-/

cheiro – praxis, což znamená praktikováno ruka-

ma. Pomineme-li náznaky manuální terapie v pre-

historickém období, zrodily se základy chiropraxe 

na konci 19. století v USA. Za zakladatele je pova-

žován Daniel David Palmer (1845–1913), který 

vedle vlastní lékařské praxe vybudoval i první chi-

ropraktickou školu. D. D. Palmer vycházel z před-

pokladu, že změna v pohyblivosti obratlů může 

ovlivňovat spinální nervy a měnit tak fyziologii 

orgánů, které inervují. Trvá-li tento stav dostateč-

ně dlouhou dobu, nebo pokud působí dostateč-

nou intenzitou, vede k patologii těchto orgánů.1

S vědeckým výzkumem chiropraxe začal v roce 

1935 syn D. D. Palmera, Bartlett Joshua Palmer. 

Zkoumal výsledky chiropraktické péče za využití 

všech tehdy dostupných diagnostických metod. 

Výsledky shromažďoval až do své smrti v roce 

1961.2 V roce 1975 svolal Národní institut pro zdra-

ví (National Institutes of Health) chiropraktiky, osteo-

paty a lékaře na společnou konferenci, která pro-

jednala strategii vědecké evaluace efektivity chiro-

praxe. První chiropraktický časopis (Journal of 

Manipulative and Physiological Therapeutics) začal 

vycházet roku 1978 a o tři roky později si získal své 

místo v Národní knihovně medicíny mezi indexo-

vanými časopisy (National Library of 

Medicine‘s Index Medicus).3 Chiropraxe byla uzná-

na jako metoda první volby pro akutní bolest zad.4

Od svého vzniku se chiropraxe potýkala s potí-

žemi ze strany oficiální medicíny. Chiropraktici byli 

zavíráni za ilegální provozování lékařské péče.4 

V roce 1963 zřídila americká asociace praktikují-

cích lékařů (AMA – American Medical Association) 

výbor ve věcech šarlatánství (Committee on 

Quackery), který o tři roky později prohlásil chiro-

praxi za nevědecký kult a spolupráci s chiroprakti-

ky za provinění se proti lékařské etice.5 Americký 

ústavní soud obvinil v roce 1987 AMA z křivého 

nařčení chiropraktiků, uznal chiropraxi jako samo-

statnou efektivní metodu, která je v některých 

případech dokonce efektivnější než klasická medi-

cína, například při bolesti zad.6 

Dnes je chiropraxe součástí zdravotního systé-

mu USA i západní Evropy. Chiropraxe je metoda, 

která stojí a funguje na vědeckých poznatcích 

a mohou ji provozovat pouze doktoři chiropraxe 

DC, kteří získají titul po absolvování pětiletého 

magisterského studia. Možnost dále se vzdělávat 

v oblasti veterinární chiropraxe je otevřena veteri-

nárním lékařům nebo doktorům chiropraxe. 

Veterinární chiropraktici se sdružují v rámci mezi-

národní nebo americké asociace veterinárních 

chiropraktiků (IVCA, AVCA). Zájem o chiropraxi 

postupně vzrůstá i v České republice, počet veteri-
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nárních chiropraktiků přibývá, což přináší nové možnosti 

v komplexní péči o naše pacienty. Veterinární chiropraxe 

však nestojí sama o sobě a nemůže přinášet plnohod-

notné výsledky bez spolupráce s veterinárními lékaři.

Anatomické minimum30

Pro přehlednost chiropraktických teorií přiblížím mor-

fologii funkčního segmentu páteře. Funkčním segmen-

tem jsou myšleny dva sousední obratle a všechny přidru-

žené měkké tkáně. Jako příklad funkčního segmentu 

jsem vybrala skloubení třetího a čtvrtého krčního obrat-

le. 

Třetí a čtvrtý krční obratel spolu vytvářejí tři kloubní 

spojení – jeden mezi těly obratlů s vloženou meziobrat-

lovou ploténkou a dva mezi kloubními výběžky. Facies 

articulares kloubních výběžků třetího a čtvrtého krčního 

obratle spolu vytvářejí plochý meziobratlový kloub, 

jehož osa je skloněna v úhlu 45° dorzoventrálně, 45° 

lateromediálně a 45° kaudokraniálně. Při bázi obratlové-

ho oblouku – pediculus arcus vertebrae dochází ke zten-

čení zářezu do obratlového oblouku – incisura vertebra-

lis cranialis et caudalis, spojením kraniálního a kaudální-

ho zářezu se výtváří foramen intervertebrale, meziobrat-

lový otvor. Tímto otvorem prochází příslušný – tedy 

čtvrtý – spinální nerv, intervertebrální meningeální nerv, 

cévy a nachází se v něm vmezeřená tkáň, intersticiální 

tuk a transfo raminální vazy.

Rozsah pohybu je dán kloubními pouzdry, vazy a svaly. 

Mezi C3/C4 u koně je rozsah pohybu 15–18° v horizon-

tální rovině (flexe-extenze), 30° ve vertikální rovině (late-

rální ohnutí) a 7–8° v transverzální rovině (rotace). Rozsah 

pohybu mezi C3/C4 psa je zhruba 25° v horizontální 

rovině, zhruba 30° ve vertikální rovině a 7–8° v transver-

zální rovině (lg. interspinale, lg. intertransversarii, lg. 

interarcuatum, funiculus nuchae, lg. longitudinale cent-

rale, obr. 1). 

Etiologie a patogeneze 
Chiropraxe se zabývá fyziologií funkčních segmentů 

páteře. Omezená hybnost kloubu (změna v pohyblivosti 

kloubu/změna ve vnímání bolestivosti/změna ve svalo-

vém tonu), snížený práh bolesti, abnormální tonus svalů 

či přítomnost zánětlivé reakce patří mezi příznaky dys-

funkce páteřního segmentu (dále DPS).7,8 DPS slouží 

jako model, na němž chiropraxe vysvětluje komplex-
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Obr 1 – Skloubení 3. a 4. krčního obratle
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nost biomechanických vztahů a jejich patologii, vzájem-

nou interakci mezi jednotlivými složkami funkčního 

segmentu, tj. svalů, kloubů, nervů, vazů, cév a vmezeře-

né tkáně.9

Poškození kterékoliv z výše uvedených složek ovlivní 

kineziologii funkčního segmentu a fyziologii ostatních 

složek. V etiologii DPS se podle chiropraktických měří-

tek uplatňují: 

Komprese nervu. Vychází z hypotézy, že DPS může 

modifikovat přenos nervového vzruchu. To je dáno 

mechanickými faktory – relativní zmenšení velikosti 

foramen intervertebrale při změněné klidové pozici 

obratlů (např. mírná laterální flexe z důvodu zkrácení 

hřbetních svalů unilaterálně), možnou přítomností 

zánětlivého exsudátu (stlačení otokem) či ischemií.7 

Profesor Sharpless zjistil, že již tlak 10 mm rtuťového 

sloupce (spodní hranice nitroočního tlaku) na nervové 

kořeny utlumil frekvenci akčních potenciálů o 40 % 

během 15 minut. O dalších 10 % během 30 minut. Po 

přerušení tlaku se funkce plně obnovila za 30 minut.10 

Tento výzkum z roku 1975 byl později potvrzen11 a dopl-

něn o další zjištění. Rydevik (1992) prokázal, že tlak 5–10 

mm rtuťového slupce omezuje přísun živin pro nervové 

kořeny.12 S kompresí nervového kořene jsou spojeny 

mechanické změny, produkce mediátorů zánětu, změny 

v cirkulaci krve a v proudění cerebrospinálního moku. 

Stlačení nervového kořene může, avšak nemusí vést 

k bolesti.13

Komprese míchy. DPS v některých případech může 

dráždit, komprimovat, anebo dokonce poškodit míchu. 

Může k tomu docházet i v případech, kdy není přítomen 

patologický nález (subluxace, fraktura atp.), stačí změna 

pohyblivosti.7 V kraniální části páteře, ale i v křížové 

oblasti, vytváří dura mater spoje se svaly a vazy, např. 

s lig. dentatum, což jsou čistě mechanické souvislosti, 

jakými se dá vysvětlit vliv DPS na míchu. Zde se může 

skrývat i odpověď na otázku, jakým způsobem chiro-

praktická manipulace pomáhá při bolestech hlavy 

vycházejících z krční páteře.14

Vertebrobasilární arteriální insuficience. Jedná se 

o poškození cirkulace pro mozek a prodlouženou míchu 

s klinickými příznaky, jako je bolest hlavy, migréna, toče-

ní hlavy, závratě, nystagmus a ataxie. DPS může poškodit 

cirkulaci utlačením paravertebrálních cév a ovlivnit tak 

krevní cirkulaci v mozku.7

Neurodystrofická teorie. DPS zvyšuje aktivitu sympa-

tiku a současně s ní i napětí paraspinálních svalů. 

Chiropraxe je schopná tuto aktivitu opět snížit. 

Bezprostředně po chiropraktické manipulaci dochází 

k ovlivnění pupilární reakce, přesněji řečeno snižuje se 

rychlost návratu do původního stavu (mydriázy) po pro-

vedení testu pupilárního reflexu, tato rychlost je přímo 

úměrná aktivitě sympatiku.15 Snižování aktivity sympati-

ku je možná nejdůležitějším klinickým důsledkem chiro-

praktické manipulace.16 Dlouhodobě zvýšená aktivita 

sympatiku může totiž vést k stresovému adaptačnímu 

syndromu a adaptačním chorobám (žaludeční vředy, 

onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak atd.).17 

Facilitace (přecitlivělost). Hyperreaktivní stav týkající 

se aferentních impulzů z tkání a orgánů vstupujících do 

CNS prostřednictvím nervových buněk. Nervové buňky 

v poškozené oblasti, resp. míšním segmentu, jsou pře-

drážděné a reagují i na dříve bezvýznamné podněty. 

Stavu, kdy dochází ke snížení prahu velikosti stimulu pro 

vznik akčního potenciálu v souvislosti s DPS, říkáme faci-

litace.16

Axoplazmatický transport. Pohyb cytoplazmy nervo-

vých buněk a transport neurotransmiterů, glykoprotei-

nů, enzymů aj. může být narušen DPS.7

Dysfunkce páteřního segmentu (komplex zabloko-

vaného obratle). Poslední a zároveň hlavní chiropraktic-

ká teorie spojuje všechny výše uvedené možnosti. DPS 

představuje komplexní a také nejnovější pohled na chá-

pání chiropraxe. Zahrnuje kineziopatologii (odtud název 

komplex zablokovaného obratle), neuropatologii, myo-

patologii, patologii vmezeřené tkáně, vaskulopatologii 

a zánětlivou odpověď, kde jsou všechny součásti pevně 

funkčně provázané. Kineziopatologie stojí nad ostatními 

Obr. 2 – Dysfunkce páteřniho segmentu

Obr. 3 – Schématické znázornění rozsahu pohybu kloubu
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za logického předpokladu, že pokud je fyziologický 

pohyb, musí být v pořádku i všechny struktury, které se 

na něm podílejí (obr. 2).

Mechanismus účinku 
Zkušený chiropraktik dokáže dysfunkci páteřního seg-

mentu (zablokovaný obratel) diagnostikovat na základě 

změny pohyblivosti jednotlivých meziobratlových klou-

bů. Chiropraktici se cvičí ve schopnosti tzv. palpace 

v pohybu, což vyžaduje podobnou zkušenost jako aus-

kultace srdečních šelestů, či palpace dutiny břišní. Pokud 

chiropraktik najde obratel s omezenou pohyblivostí, 

pokusí se mu navrátit normální funkčnost, tj. normální 

pohyblivost chiropraktickým manipulačním hmatem. 

Chiropraktický hmat je specifický v tom, že je velmi krát-

ký a velmi rychlý – high velocity low amplitude thrust 

HVLA, a proto schopný přivést kloub až za hranice elas-

tické bariéry. Elastická bariéra je fyziologický limit určený 

měkkými tkáněmi – kloubním pouzdrem, vazy, svaly, 

šlachami a povázkami, který při běžných mobilizačních 

technikách nelze přesáhnout. Elastická bariéra limituje 

možnosti pasivní mobilizace (obr. 3). 

Úspěch chiropraktické léčby velmi záleží na psycho-

motorických schopnostech chiropraktika. Kromě schop-

nosti koordinace celého těla a koncentrace energie pro 

provedení rychlého, krátkého chiropraktického hmatu, 

je nutná hluboká znalost anatomických a biomechanic-

kých souvislostí.8 Chiropraktik působí na přesném místě 

v přesném úhlu, který je dán sklonem kloubních ploch, 

konkrétních pro daný funkční segment, např. 15° od ver-

tikální roviny pro 4. bederní obratel v pozici posterior 

sinistra (vlevo nahoře). Jen tak je možné přesáhnout 

elastickou bariéru a přitom pacienta nepoškodit.

Cílem chiropraktického hmatu je navrátit pohyblivost 

kloubu, snížit svalový tonus, zvýšit práh bolesti – tj. snížit 

bolestivost a stimulovat některé reflexy. Přesné mecha-

nismy těchto účinků nejsou zřejmé, ale známe některé 

účinky na neurohumorální a neu-

romuskulární systém. Dochází 

k uvolnění neuropeptidů (endor-

finy, enkefaliny a další).7,18,19 

Překročení elastické bariéry má 

za následek ovlivnění mechano-

receptorů, konkrétně Golgiho 

šlachových tělísek. Golgiho šla-

chová tělíska jsou zdrojem refle-

xu, který vyvolá relaxaci svalu 

poté, co jeho mechanické přepě-

tí dosáhne krizové, mezní hodno-

ty. Tato relaxace je odpověď na 

silné pasivní napnutí šlachy a má 

zabránit poškození z akutního 

přetížení.20 Chiropraxe může 

pomoci obnovit normální pohy-

bový vzorec poté, co vyvolávající 

příčina již odezněla (traumatické 

poškození tkáně) a pro nervosva-
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lovou paměť, klouby zůstávají ve změněné pozici, která 

původně pomáhala k redukci bolesti a nepohodlí.21 

Všeobecně lze říct, že chiropraxe pomáhá zlepšit pohyb-

livost zablokovaného kloubu a s tím spojené vedlejší 

účinky.7,8

Indikace ve veterinární medicíně
Indikace pro chiropraktické ošetření koní jsou uvede-

ny v tabulce 1 (Ross, Dyson, 2010).27

Indikace pro chiropraktické ošetření psů jsou uvedeny 

v tabulce 2 (IVCA, 2014).28

Kontraindikace
Kontraindikace pro chiropraktické ošetření zvířat jsou 

uvedeny v tabulce 3 (Ross, Dyson, 2010).27

Vedlejší ú inky

Vedlejší účinky po správně provedeném chiropraktic-

kém ošetření nejsou časté, přesto se mohou objevit do 

dvanácti hodin po zákroku. Mezi vedlejší účinky patří 

žíznivost, únava, nebo naopak hyperaktivita. Chiropraxe 

pomáhá odstranit kompenzační mechanismy, čímž 

odkrývá skryté patologie a bývá tak nápomocna v hledá-

ní primárního problému v rámci diagnostiky kulhání. 

Odstranění kompenzačních mechanismů může vést 

k přechodnému zhoršení klinických příznaků.8 Vedlejší 

účinky obvykle odezní během jednoho až dvou dnů bez 

dalších nutných zásahů. Je-li chiropraxe aplikována 

nesprávně, může dojít k poškození kloubu s trvalými 

následky – roztržení vazu, poškození svalů, luxace klou-

bu, zlomeniny, paréza nebo dokonce paralýza, pokud 

byla přítomna skrytá patologie.27 

Výsledky chiropraktického ošetření 
u koní

Zatímco výzkumy potvrdily účinnost chiropraktické 

manipulace u lidí, stále zůstávalo otázkou, zda je chiro-

praktik schopný vyvinout takovou sílu, aby dosáhl 

výsledků i u koní. 

Pilotní práce v této oblasti měřila rozsah pohybu urči-

tého úseku páteře u tří koní na chodicím pásu před a po 

aplikaci HVLA. Rozsah pohybu segmentu se zvětšil o 227 

%.22 Výsledek vyvolal jen další otázky. Jaký terapeutický 

Snížená výkonnost

Bolest zad a krku

Snížené ohebnost hřbetu a krku

Neschopnost zvednout hlavu a krk/snížit hlavu a krk

Zatuhlé svaly (myogelózy) 

Neurčité kulhání

Asymetrický pohyb

Změna konformace páteře – poslední dobou

Obtížné/nemožné správně nasadit sedlo

Diskomfort při sedlání

Nelibost vůči dotahování podbřišníku

Ztuhlost na začátku práce, zdlouhavá zahřívací fáze

Vyhazování, šklebení se při práci pod sedlem

Kulhání pouze pod sedlem

Tendence k opírání se více do jedné otěže

Problémy v přechodech, neschopnost udělat přeskok

Odmítání skoků

Odmítání shromáždění

Problémy v obratech na jednu ruku

Plouživé předvádění končetiny 

Svalová asymetrie

Asymetrie pánve

Nedokáže se dobře postavit na všechny čtyři končetiny

Nedokáže dobře držet při kování

Nosí ocas na jedné straně

Odpor k čištění

Problematické chování

Tab. 1 – Indikace chiropraktického ošetření koní

Odmítání pohybu

Abnormální postoj

Neschopnost vyjít do schodů nebo vyskočit např. do 

auta/na gauč

Bolestivost při některých pohybech nebo je-li s ním 

manipulováno – zvedání

Spí jen na jedné straně

Neochota ke skoku při zkoušce poslušnosti aj. 

Ulevování si při sedu

Změny chování

Výraz tváře – strach/bolest

Zvýšená citlivost na pohmat

Změna koordinace a pohyblivosti a s tím související pří-

znaky

Změny rytmu chodu

Nepravidelnost pohybu připomínající kulhání

Tab. 2 – Indikace chiropraktického ošetření psů

Fraktury

Infekce

Neoplazie

Metabolické poruchy

Onemocnění kloubů – jiného než mechanického rázu 

(např. revmatická artritida)

Epizoda akutní bolestivosti při artritidě

Luxace

Akutní poškození měkké tkáně

Zvířata vyžadující okamžitou chirurgickou/medikamen-

tózní péči

Statická/dynamická komprese míchy (např. při malfor-

maci krčních obratlů) 

Tab. 3 – Kontraindikace chiropraktického ošetření

Ztuhlost po odpočinku

Ztuhlost při ohýbání i během normálního postoje

Svalová atrofie

Bolestivost v oblasti n. ischiadicus

Syndrom dráždivého periferního granulomu (Acral lick 

granuloma)

Nespecifické kulhání

Zkrácení kroku

Snížená pohyblivost

Inkontinence 

Herniace meziobratlové ploténky – u lidí29
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efekt může mít větší rozsah pohybu kloubu? Ve dvou na 

sobě nezávislých testech byl použit tlakový dolorimetr 

na měření prahu bolesti v torakolumbální oblasti. V první 

studii hodnotili 29 chiroprakticky ošetřených koní oproti 

kontrolní skupině, změřili práh bolesti a aplikovali chiro-

praktické hmaty v oblasti od 13. hrudního po 6. bederní 

obratel. Opakované měření za 14 dní ukázalo, že u 21 

koní došlo k zvýšení prahu bolesti (72 %), u dvou koní 

nebyl zaznamenán žádný rozdíl (7 %), u zbytku došlo ke 

snížení prahu bolesti (21 %). Vzhledem ke kontrolní sku-

pině bylo zvýšení prahu bolesti průkazné jen u sedmi 

koní (24 %).23 

Druhá studie byla provedena na koních s prokazatel-

nými bolestmi hřbetu. Koně byli náhodně rozděleni do 

pěti skupin. Práh bolesti byl změřen bilaterálně od T9 po 

L2. Skupina 1 byla léčena chiroprakticky 1x; 2. skupina 

jinou manuální terapií (bez přesažení elastické bariéry) 

1x, 3. skupina dostávala fenylbutazon (2 g p. o. 2x denně 

po dobu sedmi dní), 4. a 5. skupina byla ponechána bez 

terapie – 4. s fyzickou aktivitou, 5. bez fyzické aktivity. 

Sedmý den opětovně změřen práh bolesti s výsledky: 

medián zvýšení prahu bolesti o 27 % u skupiny č. 1; o 12 

% u skupiny č. 2; o 8 % u skupiny č. 3.; a o méně než 1 % 

u obou kontrolních skupin.24 Je třeba dalšího výzkumu 

pro dlouhotrvající efekt či kombinace metod v této 

oblasti.

Studie ukázaly vliv chiropraxe na tonus m. longissimus 

dorsi a aktivitu EMG: došlo ke snížení tonu svalu i ke sní-

žení aktivity EMG oproti kontrolní skupině.25 Další studie 

ukázaly vliv na průkazné změny na kineziologii páteře 

v kroku a v klusu – lepší symetrie v přistavení krku, větší 

ohebnost hrudní části páteře, navrácení pokleslé strany 

pánve do roviny, symetričtější pohybový vzorec pánevní 

oblasti.26 Bylo prokázáno že chiropraxe ovlivňuje kinezi-

ologii páteře a že tyto změny mohou být prospěšné.

Závěr
Chiropraxe je součástí moderního integrativního pří-

stupu, spolupracuje s ostatními odvětvími veterinární 

medicíny a jako taková se snaží navrátit organismus do 

rovnováhy a podpořit jeho samoléčebné schopnosti. 

Chiropraxe ovlivňuje nervový systém, snaží se ho opti-

malizovat. Chiropraxe přináší nové alternativy jako sou-

část diagnostiky a terapie nemocí pohybového aparátu, 

bolestivých stavů a některých neurologických projevů. 

Veterinární chiropraktiky působící na území ČR sdružené 

pod IVCA najdete na www.ivca.de.
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