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Souhrn

Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater

Cíle práce:

Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o transplantaci 

jater  a  uvedení  možného  příkladu  fyzioterapeutické  péče  na  konkrétní  kazuistice 

pacientky po transplantaci jater.

Metoda:

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a speciální. Teoretická 

část  obsahuje  obecné  poznatky  z anatomie  a  fyziologie  jater,  problematiku 

patofyziologie,  problematiku  transplantace  a  fyzioterapeutické  postupy  a  metody 

týkající  se  transplantace  jater.  Veškeré  informace  v teoretické  části  byly  převzaty 

z odborné literatury. Speciální část této bakalářské práce byla zpracována na podkladě 

souvislé odborné praxe v době 7. 1. 2019 – 1. 2. 2019 v IKEM Praha. Je zpracována 

jako  kazuistika  určité  pacientky.  Obsahuje  vstupní  kineziologický  rozbor,  záznam 

z průběhu terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.

Výsledky:

Během  terapií  nastal  u  pacientky  posun  v celkovém  zdravotním  stavu. 

Na počátku  se  jednalo  o  pacientku  s kvalitativní  poruchou  vědomí  bez  jakékoliv 

spolupráce  na  terapii,  s potupným  časem  se  její  stav  upravil  takovým  způsobem, 

že mohla terapeutickou jednotku provádět dle slovních instrukcí. Odezněly iritační jevy, 

šlacho – okosticové reflexy se dostaly do normy, zvýšil se rozsah pohybu.

Klíčová slova:

Játra, transplantace, fyzioterapie



Abstract 

Title:

Case of physiotherapy care of a patient after liver transplantation

Aims:

The aim of this bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge 

about liver  transplantation and to introduce  a possible  example of physiotherapeutic 

care for a particular case report of a patient after liver transplantation.

Methodology:

The  bachelor  thesis  is  divided  into  two  parts:  theoretical  and  special. 

The theoretical  part  contains  general  knowledge  of  liver  anatomy  and  physiology, 

problems  of  pathophysiology,  transplantation  and  physiotherapeutic  procedures 

and methods concerning liver transplantation. All information in the theoretical part was 

taken  from  the  literature.  A  special  part  of  this  bachelor  thesis  was  processed 

on the basis of continuous professional practice in the period 7. 1. 2019 – 1. 2. 2019 

in IKEM Prague. It is processed as a case report of a certain patient. It contains input 

kinesiological  analysis,  recording  of  the  course  of  therapies,  kinesiological  analysis 

and evaluation of the effect of therapy.

Results:

During  the  therapy,  the  patient  experienced  a  shift  in  general  health. 

At the beginning it was a patient with a qualitative impairment of consciousness without 

any  cooperation  on  therapy,  and  with  disgraceful  time  her  condition  was  adjusted 

in such  a  way  that  she  could  perform  the  therapeutic  unit  according  to  verbal 

instructions. The irritation phenomena, the tendon - the osteo-reflexes got into the norm, 

the range of movement increased.
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1 ÚVOD

Transplantace  jater  je  jedním  z nejtěžších  prováděných  operačních  výkonů. 

V ČR jsou transplantace jater prováděny pouze na dvou místech: CKTCH Brno a IKEM 

Praha. Bylo mi umožněno absolvovat svou souvislou odbornou praxi v IKEM Praha, 

proto jsem se rozhodla ve své bakalářské práci zabývat transplantací jater.

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část speciální. První částí je 

část teoretická, ve které je popsána stručná anatomie a fyziologie jater, nejzávažnější 

onemocnění, jejichž terminální stádia ve většině případů vyžadují transplantační výkon, 

indikace, kontraindikace transplantace a samotný výkon, na konci teoretické části jsou 

popsána režimová opatření  včetně farmakologické léčby a způsoby fyzioterapeutické 

péče před a po transplantačním výkonu.

Část speciální je zpracována jako kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku 

po transplantaci  jater,  která vznikla na podkladě již zmíněné souvislé odborné praxe 

v IKEM Praha v období 7. 1. 2019 – 1. 2. 2019. V této části je zpracována podrobná 

fyzioterapeutická péče o pacientku po transplantaci jater.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2. 1 Anatomie jater

Játra jsou objemově i hmotnostně největší žlázou lidského těla. Jejich hmotnost 

u dospělého člověka dosahuje kolem 1,5 kg, což odpovídá 4 – 5 % hmotnosti lidského 

těla (Čihák, 2013). Jaterní sekreci můžeme rozdělit na vnější a vnitřní (Hudák, 2015). 

Mezi  vnější  sekreci  řadíme  produkci  žluči,  která  je  vývodnými  žlučovými  cestami 

vedena do duodena, za vnitřní sekreci je považována produkce erytropoetinu, hormonu 

ovlivňující  krvetvorbu  (Kittner,  2011).  Z důvodu  intenzivních  látkových  procesů  je 

do jater  přiváděno  v  průměru  1,5  l  krve  za  minutu.  Játra  spotřebovávají  až  12 % 

arteriální krve. Při nesčetných metabolických dějích vzniká teplo, a proto krev, která 

játra  opouští,  může  být  ohřána  až  na  více  než  40°C (Čihák,  2013).  Jejich  barva  je 

hnědočervená,  hmota je na pohmat měkká a poddajná, je však rovněž velmi křehká. 

Zvýšené nebezpečí proto hrozí při nárazech a otřesech, při kterých může křehká jaterní 

hmota  prasknout  a  dát  vzniku  masivního  krvácení  z bohatě  prokrvené  jaterní  tkáně 

(Čihák, 2013).

2. 1. 1 Uložení jater 

Játra  nalézáme  v supramezokolické  oblasti  pravého  hypochondria  s přesahem 

přes epigastrium až do levého hypogastria (Hudák, 2015). Leží těsně pod bránicí, pravá 

část  jater  vyplňuje  prostor  pod  pravou  brániční  klenbou,  levá  část  jater  přesahuje 

do levé části brániční klenby až k medioklavikulární čáře. Ve výši těl obratlů Th10 – 

Th12 se promítá area nuda hepatis.  Výši uložení jater ovlivňuje více faktorů.  U dětí 

obecně játra sahají níž než u dospělých (jsou relativně větší), ve stáří dochází k poklesu 

všech  vnitřních  orgánů  dutiny  břišní  a  játra  mohou  snížit  své  umístění  až  o 4 cm. 

I mechanika dýchání a poloha těla ovlivňují jejich polohu, ve stoji a při nádechu bude 

jaterní projekce níže než při poloze vleže a při výdechu. (Čihák, 2013). Nezvětšená játra 

nelze  nahmatat.  Spodní  okraj  jater  těsně  kopíruje  žeberní  oblouk,  který  je  kryje 

(Dylevský, 2009). Játra v břišní dutině naléhají na břišní orgány, které na nich vytváří 

otisky.  Proto lze na játrech nalézt  otisk břišní části  jícnu, horního duodena,  pravého 

vzestupného tračníku, pravé ledviny a pravé nadledviny (Ellis, 2011).
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Obrázek č. 1 Uložení jater

2. 1. 2 Makroskopická stavba jater

Pro lepší orientaci  lze játra  rozlišit  facies  diaphragmatica přiléhající  k bránici 

a na  facies  visceralis  obrácenou  proti  orgánům v dutině  břišní.  Přechod  mezi  facies 

visceralis  a  facies  diaphragmatica  odlišuje  ostrý  přechod  zvaný  margo  inferior. 

Anatomicky můžeme na játrech rozlišit 4 laloky podle rýh na facies visceralis: lobus 

dexter ležící napravo od fissura sagitalis sinistra, lobus sinister ležící nalevo od fissura 

sagitalis  sinistra,  lobus  caudatus  ležící  nad  porta  hepatis  a  lobus  quadratus  ležící 

pod porta  hepatis  (Hudák,  2015).  Příčnou  rýhou  (porta  hepatis)  do  jater  vstupují 

a. hepatica propria a v. portae a vychází zde ductus hepaticus dexter et sinister (Čihák, 

2013).  Funkčně  dělíme  játra  na  dva  jaterní  laloky  a  ty  dále  na  jaterní  segmenty 

dle cévního a žlučového větvení, které však neodpovídá anatomickému povrchovému 

dělení na laloky dle rýh. Rozlišujeme tak celkem 8 jaterních segmentů: I. segmentum 

posterius,  II.  segmentum posterius  laterale  sinistrum,  III.  segmentus  anterius laterale 

sinistrum, IV. segmentum mediale sinistrum,V. segmentum anterius mediale dextrum, 

VI. segmentum anterius laterale dextrum, VII. segmentum posterius laterale dextrum, 

VIII. segmentum posterius mediale dextrum (Hudák, 2015).  
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Obrázek č. 2 Rozdělení jater na jaterní segmenty

2. 1. 3 Fixace jater

Téměř celá játra, kromě area nuda, jsou pokryta tunica seróza, která tvoří lesklý 

peritoneální  obal jater a postupně přechází na jaterní závěsy.  Lig. falciforme hepatis 

fixuje játra k přední břišní stěně, prochází jako peritoneální duplikatura mezi pravým 

a levým jaterním lalokem. Kaudálně lig. falciforme hepatis končí na vazivovém povazci 

lig. teres hepatis, které vzniklo jako pozůstatek pupeční žíly, probíhající od umbikulu 

k játrům.  V kraniální  části  se  lig.  falciforme  hepatis  v oblasti  area  nuda  větví 
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a pokračuje jako přední  list  lig.  coronarium hepatis.  Lig.  coronarium hepatis  se  dělí 

na lig.  coronarium  dextrum  et  sinistrum  lemující  area  nuda  po  obou  stranách. 

Lig. coronarium  dextrum  pak  dále  pokračuje  jako  lig.  triangulare  dextrum 

a lig. coronarium sinistrum jako lig. triangulare sinistrum jako peritoneální duplikatury. 

Omentus  minus  spojuje  porta  hepatis,  jícen,  malou  kurvaturu  žaludku  a  duodenum. 

V jeho pravém  zesíleném  okraji  (lig.  hepatoduodenale)  probíhají  cévy  vstupující 

do porta hepatis. Fixace jater je zajištěna více způsoby. Játra v oblasti area nuda srůstají 

s bránicí, dále jsou ukotvena závěsem na v. cava inferior, podpírají je vnitřní orgány, 

s kterými jsou v přímém styku,  a lig.  teres hepatis.  Dalším významným činitelem je 

atmosférický tlak, který fixuje játra do brániční klenby (Čihák, 2013; Hudák, 2015).

Obrázek č. 3 Jaterní ligamenta

2. 1. 4 Mikroskopická stavba jater

Mikroskopická  struktura  jater  je  tvořena  specifickými  buňkami  zvanými 

hepatocyty.  Hepatocyty  tvoří  jaterní  tkáň  zvanou  jaterní  parenchym.  Mezi  dvěma 

řadami hepatocytů nalézáme kapilární žlučový kanálek, jehož stěny tvoří pouze buněčná 

membrána sousedících hepatocytů. Hepatocyty jsou uspořádány do trámců, které těsně 

souvisí  s cévami.  Trámce  jsou  radiálně  umístěny  v útvaru  zvaném  lobulus  venae 

centralis.  Lobulus  venae  centralis  je  základní  morfologickou  jednotkou  stavby  jater 

(Hudák,  2015).  Má  tvar  šestiúhelníku  o  velikosti  1  mm,  jeho  středem  prochází 
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terminální  jaterní  žíla  zde  označená  jako  centrální  žíla.  V rozích  šestiúhelníku 

nacházíme portobiliární  prostory,  které obsahují  trias  hepatica (a.  a v.  interlobularis, 

ductus biliár interlobularis). (Martini, 2006)

Funkční jednotkou dle přívodu krve můžeme nazvat lobulus venae interlobularis 

(část  jaterní  tkáně  zásobená  z jedné  interlobulární  žíly  a  z ní  ve  třech  směrech 

vystupujícími cirkumlobulárními žilami). (Čihák, 2015) Má tvar trojúhelníku, v jehož 

středu  nacházíme  trias  hepatica.  Pomyslné  okraje  tohoto  trojúhelníku  tvoří  spojnice 

mezi třemi koncovými jaterními žilami (Martini, 2006). 

Za základní funkční jednotku potom považujeme primární acinus jaterní (útvar 

zásobený jednou cirkumlobulární žilou a arterií). (Hudák, 2015). Jeho tvar lze přirovnat 

k diamantu,  jehož  kratší  osa  pomyslně  běží  mezi  trias  hepatica  a  jeho  delší  osa 

se rozpíná mezi dvěma koncovými žilami (Martini, 2006). 

2. 1. 5 Žlučník a žlučové cesty

Žlučové cesty lze rozdělit na intrahepatální a extrahepatální. Intrahepatální cesty 

označují  systém  kanálků  uvnitř  jater  až  po  porta  hepatis.  Extrahepatální  cesty 

lze charakterizovat  jako  systém  vývodů  vedoucí  od  porta  hepatis  do  duodena 

v lig. hepatoduodenale.  Z pravého  a  levé  jaterního  laloku  vychází  ductus  hepatices 

dexter  a sinister.  Jejich  spojením  vzniká  ductus  hepaticus  communis.  Na  ductus 

hepaticus communis se připojuje ductus cysticus, který je vyústěním žlučníku. Po tomto 

spojení  pokračuje  dále  jako  ductus  choledochus.  Ductus  choledochus  prochází  skrz 

hlavu slinivky břišní, na jeho konci je Oddiho svěrač, přes který ductus choledochus ústí 

do duodena jako papilla  duodeni major Vateri.  Žlučník je tenkostěnný vak umístěný 

mezi pravým a levým jaterním lalokem na spodní ploše jater. Skládá se ze tří částí: 

fundus, corpus a infudibulum (Behar, 2013). Slouží jako rezervoár žluči (Hudák, 2015).

2. 1. 6 Cévní zásobení jater a žlučových cest

Běžná játra zdravého člověka mají dvojí krevní zásobení. 70 – 80% krevního 

zásobení tvoří krev bohatá na živiny, přiváděná portální žílou (v. portae). Zbylých 20 – 

30% krevního zásobení tvoří krev bohatá na kyslík, která pochází z a. hepatis. V. portae 

i v. hepatis se dále větví v jaterním parenchymu, až koncové větve těchto cév přivádějí 

krev do jaterních sinusoidů. Stavba buněčné membrány těchto buněk je přizpůsobena 

snadnější  látkové  výměně  mezi  krví  a  jaterními  buňkami  (Kan,  2008).  A. hepatis 

propria je větví a. hepatis communis, která odstupuje od truncus coeliacus. A. hepatis 
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propria vstupuje přes porta hepatis do jater, kde se větví na a. hepatis dextra et sinistra. 

A. cystica vedoucí k žlučníku se obvykle odděluje od a. hepatis dextra (Čihák, 2015). 

Odvod žilní krve ze žlučníku je zajištěn pomocí v. cystica, která následně ústí 

do v.  portae  (Hudák,  2015).  V.  portae  vzniká  spojením  v.  mesenterica  superior 

a v. splenica za krkem pankreatu. Odvod krve za jater je zajištěn třemi jaterními žílami, 

které ústí do vena cava inferior (Abdlel-Misih, 2014). 

2. 1. 7 Inervace jater a žlučových cest

Činnost  jater  je  zajištěna  pomocí  autonomního  nervového  systému: 

parasympatiku a sympatiku. Parasympatická vlákna pochází převážně z n. vagus dexter. 

Funkce  parasympatického  nervového  zásobení  spočívá  v tlumení  odbourávání 

glykogenu a bílkovin a naopak ve spouštění produkce žluči. Sympatická vlákna pochází 

z nn. splanchnici thoracici,  jejich funkce je opačná než u vláken parasympatických – 

podporují  odbourávání  glykogenu  a  bílkovin  a snižují  produkci  žluči  (Hudák,  2015; 

Čihák, 2013).

Senzitivní  vlákna sbíhající  se z jaterní  serózy,  dále  pokračují  do n.  phrenicus 

dexter. Díky tomuto spojení lze vysvětlit projekci bolesti do pravého ramene, kterou 

často zaznamenáváme u pacientů s poškozením jater, z hlediska inervace ze stejného 

míšního segmentu (Čihák, 2013). 
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2. 2 Fyziologie jater

Játra  jsou jedním z důležitých  orgánů homeostázy.  Jedná se  o orgán životně 

nezbytný. Pokud dojde k jejich odstranění, klesá hladina glukózy a močoviny v krvi, 

naopak se zvyšuje množství bilirubinu a aminokyselin. Smrt nastane do několika hodin 

pro těžkou hypoglykemii. Pro přežití člověka je nutná méně než polovina zdravých jater 

(Rokyta, 2016). Většina živin a dalších látek se do jater dostává venou portae (Kittnar, 

2011). 

Metabolická funkce

V anabolické  fázi  metabolismu  jsou  játra  schopna  tvořit  glykogen 

a v katabolické fázi uvolňovat glukózu. Po vyčerpání glykogenu je možno syntetizovat 

glukózu  z kyseliny  mléčné,  glycerolu  a  některých  AK.  Podílí  se  tak  na  udržování 

glykémie v krvi. Tuky jsou primárně syntetizovány v játrech ze sacharidů a proteinů. 

Triacylglyceroly  a  volné  mastné  kyseliny  jsou  v játrech  hydrolyzovány  a  využity 

k produkce  ATP (Ozougwu,  2017).  Jsou  místem  syntézy  cholesterolu,  lipoproteinů, 

fosfolipidů,  plazmatických bílkovin.  Začíná zde cyklus  tvorby močoviny jako hlavní 

odpadní látky při metabolismu bílkovin (Kittnar, 2011).

Skladovací funkce

Kromě již zmiňovaného glykogenu jsou v játrech uloženy především vitamíny 

(vitamín A, vitamín D, vitamín B12) a kovy (železo, měď, kobalt). (Kittnar, 2011)

Sekreční a exkreční funkce

V játrech  je  denně  produkováno  700  –  1200  ml  žluči.  Žluč  je  alkalická, 

žlutohnědá tekutina s hořkou chutí, která je složena ze žlučových kyselin, které vznikají 

při  degradaci  cholesterolu,  jejich  zásadní  význam spočívá  v emulgaci  tuků (Kittnar, 

2011). Dále žluč tvoří voda, elektrolyty, cholesterol, lecitin, bilirubin (dodává barvu), 

steroidní hormony, léky atd. (Silbergnagl, Despopoulos, 2016). Látky tvořící žluč jsou 

aktivním  transportem  převáděny  přes  cytoplazmatickou  membránu  a  vytváří 

tak osmotický  gradient  podporující  tok  vody do lumen  a  zvyšující  tak  objem žluči. 

S touto  sekreční  funkcí  souvisí  exkreční  funkce  jater,  protože  se  tímto  způsobem 

vylučují i látky bez významu na trávení, které je pouze nutné je z těla vyloučit (Rokyta, 

2016).
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Detoxikace

Hlavními buňkami zajišťující obranné pochody v játrech jsou Kupfferovy buňky 

s významnou  fagocytující  schopností,  zabraňují  pronikání  toxických  látek 

a mikroorganismů do systémové cirkulace. Enzymatické systémy v játrech jsou schopny 

odbourat některé léky a další exogenní látky přijaté potravou (Kittner, 2011). Játra mění 

strukturu endogenních a exogenních látek, hormonů a cizích molekul, a tím je snížena 

jejich  toxicita  či  jejich  biologická  aktivita.  Tímto  procesem  je  zajištěno  snížené 

vstřebávání potenciálně nebezpečných látek a zároveň se usnadňuje jejich vylučování. 

Touto cestou jsou metabolicky detoxikovány látky jako je alkohol, amfetamin, steroidy 

nebo hormony a tím je zabráněno jejich zvýšené akumulaci  v organismu (Ozougwu, 

2017). 

Další funkce

V játrech  probíhá  mnoho  exotermních  reakcích,  jejichž  produktem  je  teplo. 

Jeho tvorba však závisí na intenzitě metabolických procesů, z toho vyplývá, že jej není 

možné využít  k termoregulačním mechanismům (Langmeier,  2009).  Z důvodu těchto 

exotermních reakcí má krev opouštějící játra teplotu až 41°C. Produkcí plazmatických 

bílkovin  udržují  objem  cirkulující  krve.  Ve fetálním  období  jsou  hlavním  orgánem 

krvetvorby.  Tvoří se zde 10% celkové produkce erytropoetinu (vnitřní sekrece jater), 

ovlivňují  krevní  srážení  produkcí  koagulačních  faktorů.  Nemalý  podíl  mají 

při udržování acidobazické rovnováhy, podílí se na vodním a minerálním hospodaření 

organismu  (produkce  angiotensinu).  (Rokyta,  2016).  Játra  jsou  bohatá  na  buňky 

imunitního systému – Kupfferovy buňky a NK buňky (Ozougwu, 2017).

Regenerace 

Jaterní tkáň má jedinečnou regenerační schopnost. Po poškození tkáně úrazem 

či po chirurgickém zákroku může dojít až k úplné obnově funkce jater. Při resekcích 

jater může být odstraněno až 70 % jaterní  tkáně a přesto jaterní regenerace zůstává 

zachována. Játra rovněž regenerují po jejich poškození různými toxickými látkami, viry 

nebo  při  poškození  ischemického  původu.  Jaterní  regenerace  umožňuje  provádět 

chirurgické zákroky, jako jsou například jaterní resekce či transplantace jater u živého 

dárce, kdy je zapotřebí regenerace jak u příjemce, tak i u dárce. Díky této schopnosti 

může  dojít  k zotavení  u  akutního  jaterního  selhání,  kde  nedošlo  k poškození 
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histologické  stavby jater.  Bohužel  v některých případech k této  spontánní  regeneraci 

nedochází  nebo  regenerace  není  dostatečná.  V těchto  případech  je  nutná  jaterní 

transplantace nebo pacienti umírají pro jaterní selhání (Lisman, 2016).
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2. 3 Onemocnění jater

2. 3. 1 Akutní jaterní selhání

Jako příčinu můžeme označit jakékoliv vlivy vedoucí k poškození jater, jedná 

se o  zevní  vlivy:  léky,  toxiny,  virové  infekce,  nebo  o  vlivy  vnitřní:  metabolické 

poruchy,  autoimunitní  i  či  kardiovaskulární  onemocnění.  Společnými  příznaky 

pro akutní jaterní selhání různé etiologie je porucha vědomí a neuromuskulární aktivity, 

označované  jako jaterní  encefalopatie.  K dalším příznaků  objevujícím se  často  ještě 

před  samotnou  encefalopatií  jsou ikterus,  krvácení  a  selhávání  dalších  přidružených 

orgánů (ledviny, srdce, plíce). Jaterní encefalopatie vzniká z důvodu hromadění toxinů 

(amoniak)  a  cytosinů.  Porucha vědomí  je  zpočátku kvalitativní,  ale později  přechází 

do poruchy kvantitativní (Navrátil, 2017).

2. 3. 2 Chronické jaterní selhání

Mezi  příčiny  chronického  jaterního  selhání  řadíme  jaterní  cirhózu,  poruchy 

jaterní cirkulace či nádorovou infiltraci. Nedostatečná funkce jaterních buněk a portální 

hypertenze jsou hlavními příčinami manifestace tohoto onemocnění (Navrátil, 2017). 

2. 3. 3 Komplikace jaterního selhání

Portální hypertenze

Portální hypertenze vzniká z důvodu přetlaku v povodí vrátnicové žíly (zvýšený 

odpor),  který  vzniká  při  přestavbě  jaterní  tkáně  při  cirhóze  jater  (Navrátil,  2017). 

Při vzniku  portální  hypertenze  dochází  k ovlivnění  extrahepatálního  cévního  lůžka 

v splanchnickém a systémovém oběhu, vznikají tak kolaterály a zvyšuje se arteriální 

cévní vazodilatace. Následně se zvyšuje krevní průtok do portální žíly, což ještě více 

zhoršuje portální hypertenzi (Iwakiri, 2014).

Jícnové varixy

Vznikají jako komplikace portální hypertenze při městnání krve v jícnové oblasti 

(Hilzernat,  2012).  Touto  komplikací  je  postiženo  až  60  %  nemocných,  kteří  jsou 

ohroženi  masivním  krvácením  do  GIT,  projevující  se  hematemezí  až  rozvojem 

hemoragického šoku (Navrátil, 2017). 
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Ascites

Ascites označuje zvýšené množství volné tekutiny v dutině břišní, které je velmi 

časté  u jaterní  cirhózy.  Vzniká  v důsledku  více  příčin:  portální  hypertenze,  nízká 

hladina  sérového  albuminu  a  kompenzačních  mechanismů.  Utlačuje  břišní  orgány 

a napíná břišní stěnu, způsobuje nechutenství a problémy s dýcháním (Navrátil, 2017). 

Dle závažnosti lze rozlišit tři stupně: I. stupeň, který lze diagnostikovat abdominálním 

ultrazvukem a představuje asi 100 ml tekutiny, II. stupeň, který představuje okolo 1000 

ml  tekutiny  a je  zjistitelný  pomocí  fyzikálního  vyšetření,  III.  stupeň,  který  je 

nejzávažnější může představovat až litry tekutiny v peritoneu, představuje pro pacienta 

silné nepohodlí a někdy bývá označován jako napjatý ascites (Moore, 2013).

Komplikací  ascitu  může  být  spontánní  bakteriální  peritonitida,  způsobená 

infekcí  ascitu,  do  kterého  přestoupily  bakterie  ze  střevní  lumen.  Snížená  funkce 

jaterních  buněk  se  projeví  na  snížení  metabolické,  proteosyntetické,  exkreční 

a detoxikační funkce jater (Navrátil, 2017). 

Ikterus

Ikterus je žluté zbarvení tkání, nejdříve viditelné na sklérách a sliznici měkkého 

patra. Velmi často vzniká jako důsledek zvýšeném hromadění bilirubinu v organismu 

při selhávání jater. Jako příčina je označována porucha jednotlivých fází v metabolismu 

bilirubinu v játrech (Navrátil, 2017).

Jaterní encefalopatie

Hromadění  toxinů  v organismu  může  způsobit  jaterní  encefalopatii  (Navrátil, 

2017).  Klinicky  se  jaterní  encefalopatie  projevuje  jako  soubor  nespecifických 

neurologických  a psychiatrických  příznaků.  U  nejméně  závažných  stupňů  jaterní 

encefalopatie  lze pozorovat  poruchy  pozornosti  a  paměti,  snižuje  se  celková 

psychomotorický  rychlost.  S postupným  rozvojem  se  u  pacientů  objevuje  apatie 

a podrážděnost.  Na  tyto  změny  často  upozorňuje  okolí  pacienta.  Pacienti  jsou 

v pozdějších stádiích často dezorientováni prostorem a časem, dostavuje se nevhodné, 

neadekvátní chování. Lze pozorovat abnormality v oblasti svalového tonu (hypertonus), 

zvyšují se šlacho – okosticové reflexy, lze nalézt pozitivní Babinského reflex. Velmi 

často se vyskytuje  agresivita nebo naopak apatie.  V nejzávažnějších stádiích dochází 

k rozvoji stuporu až kóma (Vilstrup, 2014).
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2. 3. 4 Záněty jater

Lze je rozdělit na infekční (virové, bakteriální, způsobené plísněmi či prvoky) 

a neinfekční (toxické látky, léky, alkohol). Pokud se při onemocnění objeví chronický 

zánět,  dochází  k nekróze  hepatocytů.  V oblasti  nekróz  se  postupně  množí  množství 

vazivové tkáně, které přemosťuje nekrózy.  Při pokračujícím množení vazivové tkáně 

nacházíme obraz jaterní cirhózy.

Virová hepatitida

Jedná se o 6 typů hepatitid (hepatitida A, B, C, D, E, G) vyvolaných primárně 

hepatotropními viry. Jedná se o RNA viry, kromě viru hepatitidy B, který je ze skupiny 

DNA virů.  Virová  hepatitida  A  je  přenášena  perorálně,  s výskytem po celém světě 

zejména v místech se špatnými hygienickými podmínkami. Virus vyvolá akutní zánět 

a zpravidla nepřechází do chronicity. Virová hepatitida B se přenáší parentální cestou 

tzn  krví,  močí,  slinami  i  pohlavním  stykem.  Projevuje  se  žloutenkou  a  zvýšenými 

jaterními  testy,  většinou  dochází  ke  spontánní  úzdravě  (Mačák,  2004).  Pokud  je 

imunitní systém postiženého velmi silný a rychle likviduje postižené hepatocyty, může 

dojít až k akutnímu jaternímu selhání. Virová hepatitida C se rovněž přenáší parentální 

cestou  (krví,  slinami,  znečištěnými  jehlami  u  narkomanů).  Infekce  často  přechází 

do formy chronického zánětu a až u 20 % přechází do cirhózy. Autoimunitní hepatitida 

je  onemocnění  v podobě  chronické  hepatitidy,  při  kterém  nacházíme  protilátky 

proti vlastním  proteinům  přítomných  v jaterních  buňkách.  Častěji  postihuje  ženy 

(Mačák, 2004).

2. 3. 5 Genetické a metabolické onemocnění jater

Hemochromatóza

Onemocnění, jehož podkladem je zvýšené vstřebávání železa, které se následně 

akumuluje v orgánech a tkáních (Navrátil, 2017). Postižené orgány jsou: játra – vzniká 

jaterní cirhóza, pankreas – diabetes mellitus, srdce – městnavé srdečné selhání, kůže – 

zmnožení pigmentu, klouby – artropatie a pohlavní žlázy – atrofie varlat a impotence 

(Fölsch, Kochsiek, 2003). V krvi nalézáme zvýšené množství feritinu. Diagnózu opět 

potvrdí  biopsie  jater.  Sekundární  hemochromatóza  se  může  objevit  jako  důsledek 

opakovaných  transfuzí,  chronické  hemolýzy  nebo alkoholické  cirhózy  jater  (Fölsch, 

Kochsiek, 2003).
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Jaterní cirhóza

Jedná se o difuzní ireverzibilní  přestavbu jaterní tkáně,  která se může objevit 

jako  konečná  část  všech  chronických  onemocnění  jater.  Klinicky  se  jaterní  cirhóza 

projevuje  ikterem  a  portální  hypertenzí.  V těle  se  hromadí  toxiny  a  odpadní  látky, 

protože krev obtéká přes kolaterály. Příčiny mohou být různé (Navrátil, 2017).

Alkoholová cirhóza

Nejčastěji z 60 – 70% je příčinou jaterní cirhózy abusus alkoholu.  Pro vznik 

cirhózy stačí užívání 60 – 80 g čistého alkoholu u mužů a 20 g u žen po dobu 10 let. 

Játra  jsou v počátcích  onemocnění  pohmatově tuhá a zvětšená,  pohledově nažloutlá. 

V tkáni  se  objevují  uzly  tzv.  steatózy,  které  se  postupně  zmenšují.  Před  rozvojem 

samotné jaterní cirhózy jsou játra obvykle postižena některou hepatopatií (alkoholická 

steatóza,  alkoholická  hepatitida).  Alkoholová  steatóza  je  charakterizována  kumulací 

velkých tukových kapének v cytoplazmě hepatocytů a Kupferových buněk, tento děj je 

reverzibilní.  S postupujícím  časem  abusu  alkoholu  dochází  k vazivovému  rozšíření 

portobiliárních  prostorů  a  fibróze.  Alkoholická  hepatitida  se  projevuje  zduřením 

a zvětšením  hepatocytů  vyvolané  toxickými  účinky  alkoholu.  Následně  dochází 

ke zmnožení  vaziva a objevují  se neutrofily kolem nekrotických hepatocytů  (Mačák, 

2004).

Další typy cirhóz

Primární biliární cirhóza

Primární  biliární  cirhóza  je  autoimunitní  onemocnění,  v jehož  průběhu 

se objevují protilátky proti mitochondriím a hladké svalovině (Mačák, 2004). Dochází 

k zánětlivým poškozením kolem drobných žlučovodů, dochází k zástavě odtoku žluči 

a fibrózní přestavbě, v konečném stádiu se objevuje cirhóza (Navrátil, 2017).

Sekundární biliární cirhóza

Její příčinou je městnání žluči v játrech, která nemůže volně odtékat do střeva 

(Mačák, 2004). Může být způsobeno choledocholitiázou nebo onemocněními slinivky 

břišní (Navrátil, 2017).
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Primární sklerózující cholangoitida

Jde  o  onemocnění  bez  známé  příčiny,  při  kterém  jsou  zánětem  postiženy 

intrahepatální  i  extrahepatální  žlučovody.  Dochází  k jejich  sklerotizaci  a  obliteraci, 

s chronicitou  tohoto  onemocnění  se  fibróza  šíří  do jaterní  tkáně  a  způsobuje  jaterní 

cirhózu (Navrátil, 2017).

2. 3. 6 Nádorová onemocnění

Benigní nádory

Kavernózní hemangiom je nejčastějším typem těchto nádorů, jedná se o dobře 

ohraničenou  lézi  s širokými  cévními  průřezy  uloženou  po  jaterním  pouzdrem. 

Při poškození např. při biopsii může dojít ke krvácení do dutiny břišní (Mačák, 2004).

Adenom  je  dobře  ohraničený  útvar  světlejší  barvy  než  okolní  jaterní  tkáň. 

Je tvořen trámci hepatocytů bez portobiliárních prostor uložených centrálně v jaterním 

parenchymu či pod pouzdrem (Mačák, 2004).

Maligní nádory

Primární nádory jater

Hepatocelulární  karcinom  je  nejčastější  primární  nádor  jater.  Vysoké  riziko 

tohoto  onemocnění  je  u  jedinců  s jaterní  cirhózou  způsobenou  hepatitidou  B 

nebo hepatitidou C (Navrátil, 2017). Jeho podoba je různá a můžeme rozlišit několik 

forem.  Metastázy  nacházíme  v okolí  lymfatických  uzlin  a  v plicích,  ojediněle 

i v kostech (Mačák, 2004).

Fibrolamelární  karcinom  je  zvláštní  útvar  tvořený  ložisky  dobře 

diferencovaných nádorových buněk. Nemá spojitost s jaterní cirhózou a jeho prognóza 

je lepší než u hepatocelulárního karcinomu (Mačák, 2004).

Sekundární nádory jater

Do jater metastazuje řada nádorů. Jedná se především o nádory tlustého střeva, 

žaludku, slinivky břišní, prsu, plic, vaječníků, a dělohy. Nejčastější cestou přenosu je 

krev z portální žíly a jaterní tepny (Navrátil, 2017).
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2. 4 Transplantace jater

Jedná  se  o  jednu  z technicky  i  ekonomicky  nejnáročnějších  transplantací. 

Transplantace probíhá ortotopicky po odstranění původních jater. Moderní medicína, 

typizace a imunosuprese umožňují přežívání více než 90 % příjemců (Valenta, 2007).

2. 4. 1 Indikace k transplantaci

Nejčastějším důvodem k transplantaci  jater  je  jaterní  selhání,  které  může  být 

akutní či chronické. Základním jmenovatelem jaterního selhání je dysfunkce jaterních 

buněk,  která  se  projevuje  v laboratorním  vyšetřením  trombocytopenií,  sekundární 

leukopenií  a  anemií.  Ostatní  problémy  souvisí  s poškozením  jaterních  buněk,  patří 

mezi ně  portální  hypertenze  a  ascites.  Mezi  další  problémy  řadíme  neurologickou 

dysfunkci, únavu a zapomnětlivost (Braddom, 2007).

Osoby  potřebující  transplantaci  jsou  zapsány  na Národní  čekací  listině, 

která slouží jako určitý registr čekatelů na transplantaci orgánu či tkáně. Národní čekací 

listina  je  spravována  Koordinačním  střediskem  transplantací.  Pacient  zařazený 

na Národní  čekací  listině  je  osoba  trpící  nezvratným  funkčním  selháváním  daného 

orgánu, nereagující  na medikamentonzní  léčbu a situaci  nelze vyřešit  žádným jiným 

způsobem (Bartůněk, 2016).

2. 4. 2 Kontraindikace transplantace

Za  kontraindikace  k transplantaci  jater  považujeme  nekontrolovatelnou  sepsi, 

závažné  kardiovaskulární  nebo  plicní  onemocnění,  multiorgánové  selhání,  nádorová 

onemocnění,  anatomické  abnormality,  které  vylučují  provedení  operačního  výkonu, 

aktivní  abúzus  návykových  látek  (alkohol)  a  morbidní  obezita  (Shukla,  2013). 

Hraničním obdobím pro transplantaci je 6 měsíců abstinence od abúzu alkoholu či drog. 

Toto  časové  období  je  často  diskutováno,  protože  se  potvrzuje  jako  nedostatečné 

pro správnou funkci štěpu a přežití pacienta (Farkas, 2014).

Relativní  kontraindikace  musí  být  posuzovány  u  každého  pacientka  zvlášť. 

Řadíme  mezi  ně  těžkou  obezitu  či  podvýživu,  psychosociální  stav  pacienta, 

který neumožňuje  dodržovat  správnou  životosprávu  po  operaci,  závažný 

hepatopulmonální nebo hepatorenální syndrom, který se po transplantaci nemusí zlepšit 

či vyléčit (Farkas, 2014).
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Dárcem  se  nemůže  stát  člověk  s maligním  nádorem  (kromě  mozkového), 

se sepsí, s přenosnou infekční nemocí (AIDS) z důvodu přenosu na příjemce (Valenta, 

2007).

Pro nedostatek dárců je nyní možné transplantovat orgány i od tzv. neideálních 

dárců.  Tyto  osoby  trpěly  onemocněním,  která  byla  pro  odběr  štěpu  dříve 

kontraindikována např. diabetes mellitus či hypertenze (Valenta, 2007).

2. 4. 3 Vhodný dárce a příjemce

Orgány  lze  získat  od  živých  dárců  například  lze  transplantovat  jaterní  lalok 

dospělého  dítěti.  Tyto  štěpy  jsou  poskytovány  na  základě  přísné  dobrovolnosti 

a dokonalého poučení (Valenta, 2007).

 Mnohem rozšířenějším způsobem je transplantace orgánů od zemřelých dárců. 

Využívají  se tzv.  kadaverózní  štěpy.  Ideálním dárcem kadaverózního štěpu je osoba 

ve věku  15  –  60  let,  která  zemřela  náhle  v důsledku  mozkového  krvácení 

či kraniocereberálního poranění se zachovalou srdeční akcí, u nichž dále prokazujeme 

nastalou  mozkovou  smrt  (hluboké  kóma,  zástava  dýchání,  nepřítomnost  mozkových 

reflexů). V případech zastavení i srdečního oběhu s orgány v těle dárce nastává okamžik 

teplé  ischémie,  při  které  dochází  k patologickým  změnám.  Orgány  proto  musí  být 

co nejdříve  zchlazeny  a  propláchnuty  konzervačním roztokem,  aby  byly  ochráněny, 

než budou napojeny do krevního oběhu příjemce. Toto období studené ischémie tolerují 

játra po dobu 4 – 12 hodin. Transplantovaný orgán obnovuje svou funkci do několika 

minut po obnově krevního zásobení. (Valenta, 2007).

Čekací doba na transplantovaný orgán se liší dle původu štěpu. Zda se jedná 

o štěp  od  žijící  dárce,  kde  se  čekací  doba  dá  podle  určitých  pravidel  přizpůsobit, 

nebo se jedná  o  transplantaci  kadaverózního  štěpu  od  zemřelého  dárce.  V případě 

transplantace od zemřelého dárce se čekací doba velmi liší a nelze ji dopředu odhadnout 

(Bartůněk, 2016).

Mezi kritéria pro transplantaci nemůžeme zařadit  pouze čekací dobu na daný 

orgán,  ale  i  další  kritéria,  mezi  něž  patří  krevní  skupiny,  naléhavost  transplantace, 

hmotnostní  poměr mezi  dárcem a příjemcem. Naléhavost transplantace má 4 stupně, 

přičemž  stupeň  4  vyjadřuje  urgentní  potřebu  transplantace,  bez  které  může  pacient 

během několika dní zemřít (Bartůněk, 2016). 
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U  transplantace  jater  z vitální  indikace  jsou  nyní  možné  transplantace 

i při neshodných  krevních  skupinách  viz  tabulka  č.  1.  V těchto  případech  je  nutno 

zajistit  speciální  přípravu  obsahující  plazmaferézu  nebo  imunoadsorbci,  které  zajistí 

snížení hladiny protilátek (Bartůněk, 2016).

Krevní skupina příjemce Orgán
0 Nelze bez shody
A 0
B 0
AB 0, A, B
Tabulka č. 1 Možnosti transplantace při neshodě krevních skupin

Komplikace operačního výkonu

Podle  doby  výskytu  komplikací  je  můžeme  rozdělit  na  časné  komplikace 

a pozdní  komplikace.  Mezi  časné  komplikace  zařazujeme  chirurgické  komplikace 

(krvácení,  trombóza  přívodných cév),  infekční  (pneumonie,  katétrová  sepse,  infekce 

močových  cest)  a  imunitní  (hyperakutní  a  akutní  rejekce).  Do pozdních  komplikací 

řadíme komplikace kardiovaskulární (ateroskleróza, hypertenze), metabolické (diabetes 

mellitus, hyperlipidemie, obezita) a imunitní (chronická rejekce). (Bartůněk, 2016)

2. 4. 4 Operační přístup

Při transplantaci jaterního štěpu od zemřelého dárce je nezbytné rekonstruovat 

pět  základních  struktur.  Jedná  se  o  suprahepatickou  a  infrahepatickou  vena  cava 

inferior, v. portae, a. hepatica a vnější žlučové cesty (Abdeldayem, 2012).

Transplantaci  zle  zjednodušeně popsat  v několika  krocích.  Prvním krokem je 

hepatektomie  příjemce,  následuje  anhepatická  fáze,  na  kterou  navazuje  reperfúze 

dárcovského  štěpu  a  konečná  rekonstrukce  arteriálního  zásobení  a  biliárního  traktu 

(Abdeldayem, 2012).

Na obtížnosti provedení hepatektomie příjemce má vliv několik faktorů: stupeň 

portální hypertenze,  přítomnost adhezí a klinická stabilita příjemce.  Řez je prováděn 

v pravém podžebří  horizontálně  až  do oblasti  střední  axilární  čáry,  horizontální  část 

zasahuje  až  k processus  xiphoideus,  který  může  být  některých  případech  i  odebrán. 

V této  fázi  jsou  odstraněna  ligamenta,  která  zamezují  přístup  k jaterním strukturám 

a jejich cévnímu zásobení (Abdeldayem, 2012). Nejprve chirurg provede disekci hilu 

a poté je provedena direkce v. portae v suprahepatické a infrahepatické oblasti. Všechny 
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cévy jsou zasvorkovány, aby bylo možné vyjmutí poškozených jater. S využitím veno – 

vénozného bypassu se přeruší tok žilní krve ze splanchnické oblasti (Sherlock, 2002).

 V anhepatické fázi dochází k rekonstrukci v. cava inferior a v. portae. Existuje 

několik operačních postupů, kterými mohou být tyto struktury rekonstruovány. Jedná se 

o techniky: bicavální technika, technika „piggyback“, laterální cavocavastomozy a její 

modifikace (Abdeldayem, 2012). 

Ve fázi  reperfúze je  nutná komunikace  s anesteziologickým týmem,  z důvodů 

velkých  nároků,  která  jsou  při  této  fázi  kladeny  na  pravé  srdce.  Játra  jsou 

před transplantací  uložena  v chladícím  roztoku,  která  může  být  zdrojem  vysokého 

množství draslíku a dalších látek vzniklých při ischemii orgánu, proto může během této 

fáze dojít k srdečnímu selhání. V této fázi je obvykle napojena a. hepatis propria. Jako 

poslední se rekonstruuje biliární trakt technikou end-to-end (Abdeldayem, 2012).

2. 4. 5 Farmakologická léčba

Imunitní systém

Nejdůležitější  funkcí,  kterou  imunitní  systém  zastává  je  jeho  přiměřená 

reaktivita  na škodlivý podnět  a  jeho eliminace.  Imunitní  systém reaguje na patogen 

či škodlivou  noxu zánětlivou  a  imunitní  reakcí.  Může  však  dojít  k nadměrné  reakci 

ze zevních či vnitřních příčin. Jednou z vnitřních příčin u nadměrné reakce imunitního 

systému může být i transplantace orgánu. V tomto případě se tvoří nadbytek protilátek, 

které  vedou k rejekční  (odmítavé)  reakci,  a  následně dojde k odhojení  transplantátu. 

Tkáně jsou poškozovány imunitními a zánětlivými procesy, které se snažíme inhibovat 

imunosupresivy (Martínková, 2007). 

Imunosupresiva

Všeobecně  lze  říci,  že  tyto  látky  potlačují  obranyschopnost  organismu. 

Při počátcích  transplantačních  programů mnoho  příjemců zemřelo  na sepsi  a  narostl 

počet zhoubných nádorů. Nyní jsou využívány kombinace preparátů v nízkých dávkách, 

tak  aby  se  předešlo  největšímu  množství  nežádoucích  účinků  (Valetna,  2007). 

Imunosupresiva  jsou  látky,  které  působí  nespecificky.  V organismu  zasahují  nejen 

lymfocyty, ale i další fyziologické komponenty imunitní reakce (Martínková, 2007).

Imunosupresiva můžeme rozdělit do dvou skupin:
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Glukokortikoidy ovlivňují odpovědi buněk na zánětlivý a imunogenní podnět. 

Při  jejich  užívání  klesá  počet  lymfocytů  bazofilů,  monocytů  i  eozinofilů,  zároveň 

se snižuje  schopnost  fagocytózy  u  makrofágů,  klesá  produkce  cytokinů.  Dochází 

k útlumu zánětlivé reakce. Tímto způsobem je potlačeno odhojení štěpu transplantátu 

(rejekční reakce transplantátu). Potlačena je i tvorba protilátek (Martínková, 2007).

Druhou  skupinou  jsou  imunosupresiva  zasahující  do  tvorby  DNA.  Fungují 

na principu  inhibice  syntézy  určitých  látek  nutných  ke  správné  funkci  zejména 

lymfocytů B a T (Martínková, 2007).

Nespecifické  působení  imunosupresiv  způsobuje  kromě  postižení  lymfocytů 

i postižení ostatních složek imunitního systému (Martínková, 2007). S jejich užíváním 

jsou vázány komplikace týkající se zvýšené malignity, rovněž může dojít k poškození 

jater  či  ledvin  vlivem  této  léčby  (Bartůněk,  2016).  Zvyšuje  se  i  riziko  infekčních 

onemocnění. Tyto komplikace jsou způsobeny poklesem protiinfekční a protinádorové 

imunity (Martínková, 2007).

V současné  době  se  nejčastěji  využívá  kombinace  kortikosteroidů 

a antimetabolitů dohromady s inhibitory kalcineurinu (Valenta, 2007).

Pokud  je  špatná  shoda  či  došlo  již  k retransplantaci  využívají  se  látky  působící 

proti lymfocytům T (Valenta, 2007).

2. 4. 6 Režimová opatření

Z důvodu působení imunosupresiv a snížení celkové funkce imunitního systému 

je  u  pacientů  po  transplantaci  riskantní  očkování.  Vpravením  oslabených 

mikroorganismů do organismu může dojít k rozvoji daného onemocnění, proto veškerá 

případná očkování by měla být provedena před transplantací. Očkování po vykonané 

transplantaci  je možné pouze po konzultaci  s daným transplantačním centrem (Bhat, 

2014).

Jedinci, kteří po transplantaci kouří, by měli být informováni a odvykací léčbě, 

z důvodu nežádoucího vlivu tabáku a rizika předčasného úmrtí (Bhat, 2014).

Důraz  je  kladen  na  dentální  hygienu  a  pravidelné  kontroly  u  dentisty, 

aby s předešlo zvýšenému množství  bakterií  v ústech,  které  mohou způsobit  závažná 

infekční onemocnění (Bhat, 2014).
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2. 5 Fyzioterapeutická péče

2. 5. 1 Předoperační příprava

V případě  transplantací  je  tato  příprava  zahájena  při  zařazení  pacienta 

na Národní  čekací  listinu.  Většina  pracovišť  má  pro tuto  činnost  speciální  personál, 

který pacientovi  vysvětlí,  jakým způsobem bude kontaktován při  nalezení  vhodného 

dárce,  jakým způsobem bude probíhat  operační  výkon a jeho následná hospitalizace 

(Bartůněk, 2016).

Předoperační přípravu je možno zahájit pouze u plánovaných operacích, ale její 

role  je  velmi  zásadní.  Pro  pacienta  je  velmi  vhodné  naučení  se  cviků,  které  bude 

provádět  po  operaci,  nácvik  mobility  na  lůžku,  nácvik  vertikalizace  či  správné 

odkašlávání  s přidržením  jizvy.  Význam  spočívá  i  v psychologickém  aspektu, 

protože odvedeme  pozornost  pacienta  od  obav  souvisejících  s operačním  výkonem. 

Tato předoperační  příprava  by  neměla  být  opomíjena,  protože  její  význam  spočívá 

i v zmenšení  pooperačních  komplikací  a  možném  usnadnění  operačního  výkonu 

(Valenta, 2007).

Po  pečlivém  vyšetření  pacienta  se  zaměřujeme  na  jeho  nedostatky  v oblasti 

pohybového aparátu a snažíme se napravit či zmírnit zjištěné problémy. Zaměření v této 

fázi  je  především na  správný  nácvik  dýchání,  cvičení  končetinami,  stereotyp  chůze 

(Hromádková, 1999). 

2. 5. 2 Pooperační péče

Rehabilitace  začíná  bezprostředně  po  stabilizaci  pacienta.  Priority  by  měly 

zahrnovat udržení a obnovení svalové síly a přecházení svalových atrofií. Svalovou sílu 

je  vhodné udržovat  pomocí  využití  izometrických svalových kontrakcí.  Zaměřujeme 

se na zlepšení aerobní vytrvalosti. Žádaná je brzká vertikalizace (Braddon, 2007).

V tomto období je rehabilitace cílena jako preventivní prostředek proti možnému 

vzniku komplikací plynoucích z operačního výkonu (Hromádková, 1999). Využíváme 

metod  pasivního  i  aktivního  cvičení,  respirační  fyzioterapie,  provádíme 

tromboembolickou prevenci (Jandová, 2017).  
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V akutní  fázi  po  operačním výkonu  na  oddělení  ARO  či  JIP  je  rehabilitace 

zajišťována  ve  spolupráci  s ošetřovatelským  personálem  na  daném  oddělení, 

který provádí polohování pacienta (Jandová, 2017). Správným polohování nemocného 

na  lůžku  se  snažíme  zabránit  vzniku  deformit,  svalových  kontraktur,  omezeného 

rozsahu pohybu v kloubech a používáme jej jako prevenci vzniku dekubitů. Při správně 

provedeném  zapolohování  pacienta  zabraňujeme  vzniku  komplikací  a  zmírňujeme 

jeho bolest. Všechny polohy, který pacient na lůžku zaujímá pro něj musí být bezpečné, 

a proto je nutné využití pomůcek (Haladová, 1997). 

Respirační fyzioterapie je vhodná u pooperačních stavů a dlouhodobě imobilních 

pacientů, protože u nich lze nalézt sníženou plicní ventilaci (Haladová, 1997). Pomocí 

respirační  fyzioterapie  se  snažíme  předejít  možnému  vzniku  pneumonie,  vzniku 

atelektázy  či  poruch  dýchání  (Hromádková,  1999).  Využívá  se  metod  kontaktního 

dýchání a lokalizovaného dýchání (Haladová, 1997).

 Jako  prevenci  tromboembolické  nemoci  bandážujeme  obě  dolní  končetiny. 

Aktivní  cvičení  končetinami  začíná  od  distálních  částí  k proximálním.  Nacvičujeme 

vstávání  přes bok, pacientka po celou dobu kontrolujeme z důvodu možného vzniku 

ortostatického kolapsu (Hromádková, 1999). Dle stavu pacienta zpočátku využíváme 

sedu  na  lůžku  se  spuštěnými  bérci,  které  musí  být  vždy  podloženy  tak,  aby  dolní 

končetiny volně nevisely z lůžka, při zlepšení stavu přistupujeme k vertikalizaci do stoje 

a  mobilitě  kolem lůžka  (Jandová,  2017).  Vertikalizaci  pacienta  se  snažíme  provést, 

co nejdříve po operačním zákroku, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje. Při dobrém 

zdravotním stavu je možno pacienta vertikalizovat do stoje již druhý den po operaci 

(Abdeldayem,  2012).  V subakutní  fázi  stále  raději  volíme  individuální  cvičení 

s pacientem (Jandová, 2017). 

Důležitou součástí pooperační  péče je péče o jizvu, abychom předešli  vzniku 

jizvy  aktivní,  která  může  být  zdrojem  dalších  obtíží  (Kolář,  2009).  Péči  o  jizvu 

zahajujeme po vyndání  stehů,  obvykle  kolem 6.  – 8.  dne po operaci  (Hromádková, 

1999).  Terapie  jizvy  probíhá  manuálně  pomocí  technik  měkkých  tkání.  Využívá  se 

technik působících na protažení kůže a pojivové řasy, působí se tlakem, posouvají se 

hluboké tkáně proti kosti (Kolář, 2009).
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Mezi režimová opatření, které je nutné dodržovat po dobu prvních šesti týdnů 

od operace,  patří  zákaz  řízení  motorových  vozidel,  jakákoliv  manipulace  s těžkými 

břemeny, zákaz posilování břišních svalů pomocí sed-lehů (Abdeldayem, 2012).

2. 5. 3 Fyzikální terapie

Po  zhojení  jizvy  může  být  aplikována  fototerapie  polarizovaným  zářením 

například laser nebo biolampa. U laseru využíváme jeho biostimulačního, analgetického 

a  protizánětlivého  efektu.  Při  využití  biolampy  je  hlavním  efektem  při  aplikaci 

biostimulační efekt (Capko, 1998).

Před manuálními technikami měkkých tkání je vhodné jizvu a její okolí nahřívat 

horkou ruličkou  (Kolář,  2009).  Horká  rolka  lehce  přitlačujeme na  ošetřované  místo 

a postupně  odvíjíme  jednotlivé  vrstvy  rolky.  Doba  aplikace  je  15  –  20  minut 

(Poděbradský, 1998).

 Obecně lze při pooperačních stavech využít  negativní  termoterapii  například 

ledové  sáčky  (Poděbradský,  1998).  Využívá  se  zde  analgetického  účinku  (Capko, 

1998).

2. 5. 4 Život po transplantaci

Transplantace  jater  umožňuje  u velké  většiny pacientů  návrat  do normálního 

života.  Po transplantaci  se  zvyšuje  pracovní  síla,  zlepšuje se celková kvalita  života, 

mělo by dojít  i  k úpravě v psychosociálních vztazích.  Pro pacienty je velmi důležitá 

psychologická  podpora.  Transplantace  představuje  závažný  zásah  do  lidského 

organismu,  pacienti  mohou  trpět  obavami  až  depresí  z následných  pooperačních 

komplikací či z následné terapie imunosupresivy (Bhat, 2014).
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST

3. 1 Metodika práce

Speciální část  bakalářské práce Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku 

po transplantaci jater vznikla díky podkladům získaným během souvislé odborné praxe 

v průběhu  ledna  a  února  2019  (7.  1.  2019  –  1.  2.  2019)  v Institutu  klinické 

a experimentální  medicíny v Praze. Terapie probíhaly na oddělení KARIP. Pacientka 

a její  zákonný  zástupce  byli  před  vstupním  kineziologickým  výstupem  a  počátkem 

terapií  seznámeni  s průběhem  a  cílem  bakalářské  práce  a  následně  podepsali 

informovaný  souhlas  (příloha  č.  2).  Následně  na  základě  tohoto  podepsaného 

informovaného souhlasu Etická komise UK FTVS schválila tento projekt pod jednacím 

číslem 033/2019. Vyjádření etické komise je obsaženo v příloze č. 1.

Veškerá práce s pacientkou (vstupní kineziologický rozbor, 9 terapií,  výstupní 

kineziologický rozbor) byla prováděna pod dohledem supervizora. Terapie u pacientky 

byly prováděny každý den 2x. Dopoledne byla terapie prováděna mnou pod vedením 

supervizora, odpoledne terapie vykonával supervizor. Na začátku byl proveden vstupní 

kineziologický  rozbor,  dle  kterého  byly  stanoveny  krátkodobé  a  dlouhodobé 

terapeutické cíle, kterých bych chtěla u pacientky dosáhnout. Mnou prováděné terapie 

se  uskutečnily  vždy  v pondělí,  středu  a  pátek  dopoledne.  Ostatní  dny  byly  terapie 

prováděny  jinými  fyzioterapeuty.  Na  konci  souvislé  odborné  praxe  byl  proveden 

výstupní  kineziologický  rozbor  za  využití  stejných  terapeutických  metod  a  postupů 

jako při  vstupním  kineziologickém  rozboru,  aby  výsledky  mohly  být  porovnatelné. 

Při vstupním i výstupním kineziologickém rozboru byly využity následující pomůcky: 

Neurologické  kladívko,  krejčovský  metr,  plastový  goniometr.  Na  základě  těchto 

výsledků byl  sepsán efekt terapie.  Veškerá vyšetření a veškerý obsah terapeutických 

jednotek byly provedeny v souladu s rozsahem učiva bakalářského studia fyzioterapie 

na  UK  FTVS.  Během  terapií  byly  využity  metody  respirační  fyzioterapie 

dle Smolíkové, techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizační techniky dle Lewita, 

pasivní i aktivní pohyby a individuální LTV dle Haladové, polohování a vertikalizace 

dle Haladové. 
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3. 2 Anamnéza

Veškerá  anamnéza  byla  vypsána  ze  zdravotnické  dokumentace  z důvodu 

nekomunikace pacientky.

Vyšetřovaná osoba: I. S.

Ročník narození: 1966

Diagnózy: K70.3 – Alkoholická cirhóza jater, funkčně Child-Pugh C, MELD 21

K72.9 – Selhání jater NS

G93.4 – Jaterní encefalopatie IV. stupně

K76.6 – Portální hypertenze 

I85.9 – Jícnové varixy II. stupně dle Paqueta (ošetřeny ligací 8/2018)

Z94.4 – St. p. transplantace jater

Status praesens

Objektivní: Pacientka  na  oslovení  reaguje  otevřením  očí.  V náznaku  sleduje 

předmět očima, na výzvu otočí hlavu na druhou stranu, na výzvu stiskne pravou ruku. 

Verbálně nekomunikuje, emoce vyjadřuje pláčem nebo smíchem. Reaguje na bolestivý 

podnět únikovou reakcí.  Na otázku odpovídá přikývnutím. Provedena tracheostomie, 

pacientka dýchá sama. Oběhově je bez podpory.

Subjektivní: Nelze zjistit, pacientka trpí kvalitativní poruchou vědomí.

Hmotnost: 75 kg

Výška: 167 cm

BMI: 26,9

TF: 64 tepů/min

DF: 8 dechů/min
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Rodinná anamnéza

Rodiče ani sourozenci  se v této době s ničím neléčí,  v rodině se nevyskytuje 

žádné dědičné onemocnění. Tři děti, první syn zemřel tragicky v dětském věku, druhý 

syn v 26 letech na nitrolební komplikace osteomyelitidy čelisti, dcera zdráva.

Osobní anamnéza

Dlouhodobě se léčí pouze s nynějším onemocněním. 

Operace: stav po operaci pupeční kýly

stav po CHCE

Nynější onemocnění: Pacientka s etylickou jaterní cirhózou byla hospitalizována 

v Institutu  klinické  a  experimentální  medicíny  v Praze  v rámci  předtransplantačního 

programu.  29.  11.  2018  propuštěna  do  ambulantní  péče.  25.  12.  2018  přivezena 

pro zmatenost Karlovarské krajské nemocnice, v průběhu hospitalizace dochází k další 

progresi  jaterní  encefalopatie,  proto  27.  12.  2018  převezena  do  Institutu  klinické 

a experimentální medicíny v Praze a následně 2. 1. 2019 byla provedena transplantace 

jater.

Gynekologická anamnéza

Tři porody bez komplikací. Stav po konisaci čípku.

Farmakologická anamnéza

Léky podává ošetřující personál.

Controloc 40mg tbl i.v. 1-0-0; Coryol 3,125 mg tbl p.o. 1-0-0; Lactulos sirup 

odm. 2-2-2; Tiapridal 100 mg i.v. 0-0-1; Kanavit 10 mg/ml inj ivn. 1-0-0; Verospiron 

25 mg p.o. 1-0-1; Normix 2 tbl p.o. 1-1-1; Kalnormin 500mg p.o. 1-0-1; 

Pracovní a sociální anamnéza

Pacientka vystřídal v průběhu života více zaměstnání, pracovala například jako 

zahradnice,  servírka,  uklízečka,  jednalo  se  spíše  o  manuální  činnosti.  Je  rozvedená, 

před 6 měsíci ji zemřel partner. Následně jí vyhořel byt. Nyní žije u rodičů, dcera trvale 

žije v zahraničí.
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Abusus 

Kouřila  asi  do 50  let  cca  5  – 6  cigaret,  nyní  výjimečně.  Alkohol  dříve  pila 

pravidelně 0,5 l červeného vína, neguje pivo a tvrdý alkohol. Je sledována na psychiatrii 

a dle lékaře zvládá neužívat alkohol dobře, abstinuje od 6/2018.

Alergie 

V minulosti alergie na jód, která se nyní po CT břicha s kontrastem vyloučila.

Předchozí rehabilitace

Pacientka neudává žádné předchozí rehabilitace.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Výpis z operačního protokolu: Operace 2. 1. 2019 provedena v celkové anestezii 

pravostranným  subcostálním  řezem.  Během  operace  koagulační  porucha.  Štěp  je 

relativně větší, riziko útlaku, proto indikován open abdomen. Krevní ztráta 4000 ml.

Provedení  vyšetření  CT  mozku  6.  1.  2019  s výsledkem nápadnější  mozkové 

a mozečkové atrofie, ostatní nálezy bez patologie. 

Provedení  vyšetření  EEG  9.  1.  2019  s abnormálním  nálezem  pro  perzistentní 

generalizovanou pomalou aktivitu odpovídající metabolické či hypoxické encefalopatii.

Vyšetření  neurologem  12.  1.  2019  se  závěrem  přetrvávající  kvantitativní 

poruchy vědomí (somnolence) po transplantaci jater, bez lateralizace v neurologickém 

nálezu, bez známek meningeálního syndromu.

Indikace k rehabilitaci

Pacientce byla indikována rehabilitace po transplantaci jater. Jedná se o LTV 

na lůžku v počátečních dnech po operaci, s postupnou možností vertikalizace pacientky 

do sedu, stoje až nácvik chůze dle možností a aktuálního stavu pacientky.

Diferenciální rozvaha

Po operačním výkonu transplantace jater bychom měli  předpokládat  sníženou 

pohyblivost měkkých tkání v oblasti operační rány, v oblasti břišní a v oblasti hrudníku. 

Oblast  operační  rány bude nejspíše  bolestivá.  Z důvodu poškození  břišního  svalstva 
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bychom  se  měli  vyvarovat  pozicím,  které  tyto  svaly  zatěžují,  abychom  předešli 

komplikacím jako je vznik břišní kýly. 

Předpokládáme změněný stereotyp dýchání ve všech polohách (leh,  sed, stoj) 

vzhledem k místu operačního výkonu a bolestivosti v dané lokalizaci. V prvních dnech 

po  operaci  byla  pacientka  připojena  na  umělou  plicní  ventilaci  a  byla  intubována 

v extenční  poloze  hlavy  a  krční  páteře,  proto  můžeme  najít  omezenou  pohyblivost 

v oblasti krční páteře, blokády v oblasti AO skloubení, celé C páteře a CTh přechodu. 

Palpačně  nejspíše  nalezneme  hypertonus  v oblasti  šíjových  svalů  (m. trapezius, 

m. levator scapulae,  krátké extenzory šíje). Nyní  pacientka dýchá spontánně,  je však 

zavedena tracheostomie, proto lze předpokládat zvýšené zahlenění pacientky. 

Z důvodu  dlouhodobější  imobilizace  pacientky  můžeme  shledat  omezení 

rozsahu pohybu ve všech kloubech, počínající vznik vazivového zkrácení na šlachách 

či svalech  i  možnost  svalových  kontraktur.  U  dlouhodobě  imobilních  pacientů  je 

zvýšené riziko vzniku opruzenin i dekubitů. Neměli bychom zapomínat na riziko vzniku 

trombo-embolické  nemoci.  S imobilizací  souvisí  i  snížení  svalové  síly  kosterního 

svalstva, celkové snížení mobility pacientky a nesoběstačnost pacientky v rámci úkonů 

ADL. 

Vlivem  podávaných  léků  lze  předpokládat  zvýšenou  náchylnost  k infekci 

nozokomiálními  nákazami,  snížené  funkci  peristaltiky  v trávicím  traktu,  dlouhodobě 

pak ke vzniku osteoporózy, zažívacích problémů, vzestupu krevního tlaku.
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3. 3 Vstupní kineziologický rozbor 9. 1. 2019

Z důvodu  nebezpečí  nákazy  pacientů  na  oddělení  je  veškerý  zdravotnický 

personál povinen používat ochranné pomůcky, minimálně ochranné rukavice. Veškerá 

vyšetření  probíhala  v těchto  ochranných  pomůckách,  a  proto  se  výsledky  vyšetření 

mohly jevit zkresleně, jedná se zejména o vyšetření palpací.  

VYŠETŘENÍ VLEŽE – ASPEKCÍ 

Poloha na zádech 

 dekubitus na V. prstu pravé dolní končetiny

 obě dolní končetiny v hlezenních kloubech v palmární flexi 20°

 přednoží levé dolní končetiny v supinaci

 pately symetrické ve středním postavení

 vnitřní rotace v kyčelních kloubech 

 jizva  sterilně  krytá  v pravém podžebří  po  subcostálním řezu  po transplantaci 

jater

 klíční kosti symetrické

 flexe v loketním kloubu pravé horní končetiny

 předloktí v pronaci na obou horních končetinách

 palmární flexe v zápěstním kloubu na obou dolních končetinách

 flexe prstů v MP, IP1 i IP2 kloubech na obou horních končetinách

 palec v addukci na obou horních končetinách

 tremor na akru pravé horní končetiny

 hlava rotována doprava

Poloha na boku

 dekubitus na levé patě
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 Achillovy šlachy symetrické

 kolenní klouby v semiflexi

 ochablá břišní stěna

Z důvodu provedené tracheostomie nemohlo být provedeno vyšetření na břiše. 

Pacientka  není  schopna  spolupráce  z důvodu  kvalitativní  poruchy  vědomí, 

proto vyšetření ve vyšších polohách nemohlo být provedeno.

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU

U  pacientky  byla  provedena  tracheostomie,  proto  vyšetření  bylo  provedeno 

v poloze vleže na zádech. Aspekcí je dechová vlna téměř neviditelná. Dýchání je mělké, 

povrchní. Palpačně zjišťujeme rozvoj dechové vlny zespoda nahoru, ale s převládáním 

hrudního  dýchání.   Poslechově  pacientka  není  zahleněná.  Dechová  frekvence  je 

10 dechů/min.

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN

Vyšetření  bylo  provedeno  dle  Lewita.  Vyšetření  proběhlo  na  úrovni  kůže, 

podkoží, fascií i svalů. V oblasti sterilně kryté jizvy vyšetření neproběhlo. V blízkém 

okolí jizvy je bolestivost zvýšená. Vyšetřením byla zjištěna snížená pohyblivost kůže, 

podkoží  i  fascií  v oblasti  hrudníku  i  břicha  ve  všech  směrech.  Pohyblivost  kůže 

a podkoží  se  v oblasti  horních  a  dolních  končetin  liší.  Snížená  pohyblivost  fascií 

se vyskytuje  na horních  končetinách.  Pohyblivost  fascií  na  dolních  končetinách  je 

fyziologická.  Palpačně  byl  zjištěn  hypertonus  m.  trapezius  (horní  část,  obě  strany), 

m. levator scapulae (obě strany), krátkých extenzorů šíje, m. biceps brachii (obě HK), 

flexorech prstů a zápěstí (obě HK).

VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBU 

Vyšetření bylo provedeno dle Jandy. Při měření byl použit plastový goniometr. 

Všechna vyšetření byla provedena pasivně z důvodu nemožnosti spolupráce pacientky 

(porucha  vědomí).  Z důvodu  omezení  mobility  pacientky  mohlo  být  vyšetření 

provedeno pouze v poloze vleže na zádech a vleže na boku. Některé polohy musely být 

modifikovány.  Vyšetření  extenze  a  extenze  v  abdukci  v ramenním  kloubu  bylo 

provedeno  v modifikované  poloze  vleže  na boku.   Extenze  v kyčelním  kloubu  byla 
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provedena  také  v  modifikované poloze  vleže  na  boku.  Vyšetření  flexe  v kyčelním 

kloubu bylo provedeno s flektovaným kolenním kloubem. Vyšetření do vnitřní a zevní 

rotace bylo provedeno s flexí 90° v kolenním a kyčelním kloubu. Výsledky vyšetření 

jsou zapsány v tabulkách č. 2 a č. 3, pomocí metody SFTR.

Kloub Pravá horní končetina Levá horní končetina
Ramenní kloub S 40 – 0 – 180 

F 160 – 0 – 0 
T 20 – 0 – 120  
R 65 – 0 – 45   

S 40 – 0 – 170 
F 150 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120  
R 60 – 0 – 45 

Loketní kloub S 10 – 10 – 145 S 10 – 10 – 145 
Radioulnární kloub R 80 – 0 – 90 R 85 – 0 – 90 
Zápěstní kloub S 75 – 0 – 80 

F 20 – 0 – 30 
S 70 – 0 – 80 
F 20 – 0 – 30 

Tabulka č. 2 Rozsah pohybu na HKK

Kloub Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Kyčelní kloub S 10 – 0 – 120 

F 45 – 0 – 15 
R90 30 – 0 – 40 

S 10 – 0 – 120 
F 45 – 0 – 15 

R90 35 – 0 – 40 
Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 
Hlezenní kloub S 30 – 0 – 50 

R 20 – 0 – 45 
S 30 – 0 – 50 
R 20 – 0 – 45 

Tabulka č. 3 Rozsah pohybu na DKK

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE 

Vyšetření kloubní vůle bylo provedeno pouze v poloze vleže na zádech a vleže 

na  boku.  Vyšetření  bylo  provedeno  v oblasti  AO  skloubení,  celé  C  páteře  a  CTh 

přechodu, kde bychom dle diferenciální rozvahy mohli předpokládat blokádu vzhledem 

k poloze hlavy a C páteře v extenzi z důvodu intubace pacientky v počátečních dnech 

po operaci. Toto podezření se nepotvrdilo. Nebyla nalezena blokáda.

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření vědomí
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Pacientka na oslovení reaguje otevřením očí. V náznaku sleduje předmět očima. 

Nekomunikuje řečí, pocity dává najevo úsměvem či pláčem, kývá hlavou. Na výzvu 

stiskne pravou ruku. Na bolestivý podnět reaguje únikovou reakcí.

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů

Stupnice dle Véleho: 0 – žádný reflex, 1 – velmi snížený reflex, 2 – snížený 

reflex, 3 – normoreflex, 4 – zvýšený reflex, 5 – velmi zvýšený reflex

Pravá horní končetina Levá horní končetina
Reflex bicipitový 5 3
Reflex tricipitový 5 3
Reflex radiopronační 5 3
Reflex flexorů prstů 5 3
Tabulka č. 4 Šlacho – okosticové reflexy na HKK

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Reflex patelární 2 2
Reflex Achillovy šlachy 2 2
Reflex medioplantární 2 2
Tabulka č. 5 Šlacho – okosticové reflexy na DKK

Vyšetření iritačních jevů

Pravá horní končetina Levá horní končetina
Juster Negativní Pozitivní
Trömner Negativní Negativní 
Hoffman Negativní Negativní 
Tabulka č. 6 Iritační jevy na HKK

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Babinského příznak Negativní Pozitivní 
Chaddock Negativní Negativní 
Oppenheim Negativní Negativní 
Vítkův sumační Negativní Negativní 
Tabulka č. 7 Iritační jevy na DKK

ANTROPOMETRIE 

Měření bylo provedeno dle Haladové za použití  krejčovského metru v poloze 

vleže na zádech. Všechny uvedené hodnoty jsou v centimetrech. Měření obvodu paže 

při  kontrakci  nemohlo  být  provedeno  z důvodu  nemožnosti  spolupráce  pacientky 

pro poruchu vědomí.

Pravá horní končetina Levá horní končetina 
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(cm) (cm)
Akromion – daktylion 73 73
Akromion – processus styloideus radii 55 55
Akromion – epikondylus lateralit 28 28
Olecranon – processus styloideus ulnae 27 27
Spojnice processi styloidei – daktylion 18 18
Tabulka č. 8 Délky HKK (cm)

Pravá horní končetina 
(cm)

Levá horní končetina 
(cm)

Paže – relaxovaná 29 28,5
Přes loketní kloub (flexe 30°) 26 26
Předloktí (horní 1/3) 24 24
Zápěstní kloub 15 14,5
Přes hlavičky metakarpů 19 19
Tabulka č. 9 Obvody HKK (cm)

Pravá dolní 
končetina (cm)

Levá dolní 
končetina (cm)

SIAS – malleolus medialis 92 92
Trochanter major – malleolus lateralit 84 84
Trochanter major – laterální štěrbina 
kolenního kloubu

45 45

Hlavička fibuly – malleolus lateralit 39 39
Pata – daktylion 22 22
Tabulka č. 10 Délky DKK (cm)

Pravá dolní končetina 
(cm)

Levá dolní končetina 
(cm)

15 cm nad patelou 53 53
10 cm nad patelou 48 48
Přes patelu 36,5 37
Přes tuberositas tibiae 37 37
Nejširší část lýtka 38 38
Přes malleolus medialis a lateralis 23 23
Přes nárt a patu 30 30
Přes hlavičky metatarsů 22 22

45



Tabulka č. 11 Obvody DKK (cm)

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY

Vyšetření svalové síly podle svalového testu dle Jandy nemohlo být provedeno. 

Pacientka nezvládá provést aktivní pohyb z důvodu poruchy vědomí.

VYŠETŘENÍ ADL

Vyšetření  bylo  provedeno  dle  Barthel  index,  při  kterém byla  zjištěna  úplná 

nesamostatnost pacientky a nutná péče po dobu 24 hodin.

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ

Během  vyšetření  dechové  stereotypu  bylo  zjištěno  mělké  hrudní  dýchání. 

Vyšetření  měkkých  tkání  ukázalo  na  sníženou  pohyblivost  kůže,  podkoží  i  fascií 

na hrudníku a v oblasti břicha, oblast sterilně kryté jizvy nebyla vyšetřována. Palpačně 

byla  zjištěna přítomnost  hyperonu ve svalech šíje, m. biceps brachii,  flexorů zápěstí 

a prstů.  Při vyšetření byl zjištěn omezený rozsah pohybu do abdukce v ramením kloubu 

na  obou  horních  končetinách,  do  extenze  v loketním  kloubu  také  na  obou  horních 

končetinách,  v tomto  případě  nelze  kloub  dát  do  nulové  pozice.  Z neurologického 

vyšetření vyplývá celkové snížení reakcí pacientky, snížení šlacho-okosticových reflexů 

na dolních končetinách na stupeň 2 a zvýšená odpověď šlacho-okosticových reflexů 

na pravé horní končetině na stupeň 5, kdy je přítomna násobná odpověď. Z iritačních 

jevů je  přítomen Juster  na levé horní  končetině  a Babinského příznak na levé  dolní 

končetině. Při antropometrickém vyšetření nebyly na končetinách zjištěny žádné otoky. 

Pacientka je zcela nesamostatná, potřebující péči 24 hodin denně.
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3. 4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán

Krátkodobý fyzioterapeutický plán

 Prevence rozvoji a vzniku dekubitů

 Zabránění  vzniku  kontraktur  a  nefyziologického  postavení 

v končetinových kloubech

 Relaxace hypertonických svalů

 Udržení rozsahu pohybu v končetinových kloubech

 Zvýšení rozsahu pohybu v kloubech s omezeným rozsahem pohybu

 Stimulace vyšší nervové činnosti

 Dosáhnutí maximální možné spolupráce pacientky při cvičení

 Prevence zahlenění

 Péče o jizvu

 Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií

 Prevence TEN

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán

 Zlepšení mobility pacientky na lůžku

 Vertikalizace do sedu a stoje

 Nácvik chůze s pomůckou, později bez pomůcky

 Nácvik chůze po schodech s pomůckou, později bez pomůcky

 Zlepšení celkové kondice pacientky

 Nácvik činností ADL

 Instrukce k péči o jizvu

 Aktivace hlubokého stabilizačního systému
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3. 5 Průběh terapie

1. terapeutická jednotka 11. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka  reaguje na oslovení  otevřením očí,  vzápětí  opět usíná.  TF:  59 

tepů/min, DF 12 dechů/min

Subjektivní: Pacientka nekomunikuje.

Cíl terapeutické jednotky:

 Zvýšení pohyblivosti a protažitelnosti kůže, podkoží a fascií

 Zachování rozsahu pohybu ve všech končetinových kloubech

 Respirační fyzioterapie – uvolnění hlenu v dýchacích cestách 

 Stimulace vyšší nervové soustavy pacientky

 Prevence vzniku flekčních kontraktur v loketních kloubech a na akru horních 

končetin

 Prevence TEN

Návrh terapie:

Techniky  měkkých  tkání  (manuální  protažení  dle  Lewita,  míčkování) 

na uvolnění reflexních změn kůže, podkoží a fascií v oblasti hrudníku a břicha, svalů 

šíje, m. biceps brachii, flexorů zápěstí a prstů

Pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí ve všech končetinových kloubech, 

každý pohyb bude proveden 5x – 7x 

Respirační  fyzioterapie  –  lehké  stlačování  hrudníku  s chvějivými  pohyby 

při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně od bází plic směrem 

k apexům 

Komunikace s pacientkou, popisování prováděných pohybů, snaha o co nejvyšší 

míru spolupráce pacientky, sledování prováděných pasivních pohybů pacientkou
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Po ukončení  terapie  zapolohování  pacientky s extenzí  v loketních  a  akrálních 

kloubech horních končetin a mírně elevovanými bérci jako prevence TEN

Provedení terapie:

Techniky měkkých tkání dle Lewita na ovlivnění reflexních změn kůže, podkoží 

a fascií v oblasti hrudníku a břicha, manuální protažení fascií šíje a horních končetin. 

Pasivní pohyby do flexe, extenze, abdukce, addukce prstů, do flexe, extenze, abdukce, 

addukce a opozice palce, palmární a dorsální flexe, ulnární a radiální dukce v zápěstním 

kloubu, supinace, pronace předloktí, flexe a extenze v loketním kloubu, flexe, abdukce, 

zevní  a vnitřní  rotace  a horizontální  abdukce  v ramenním  kloubu  na  obou  horních 

končetinách. Flexe a extenze prstů na dolních končetinách, palmární a dorzální flexe 

v hlezenním kloubu,  inverze  a  everze  přednoží,  flexe  a  extenze  v kolenním kloubu, 

flexe,  abdukce  a  addukce  v kyčelním  kloubu  pro  udržení  fyziologického  rozsahu 

pohybu v končetinových kloubech. Cvičení probíhalo v poloze vleže na zádech, každý 

pohyb  byl  proveden  5x.  Respirační  fyzioterapie  –  lehké  stlačování  hrudníku 

s chvějivými pohyby při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně 

od  bází  plic  směrem  k apexům  dle  instrukcí  a  vedení  supervizora.  Komunikace 

s pacientkou,  popisování  prováděných  pohybů,  snaha  o  co  nejvyšší  míru  spolupráce 

pacientky,  sledování  prováděných  pasivních  pohybů  pacientkou.  Následně  byla 

pacientka zapolohována v poloze vleže na zádech s mírnou elevací dolních končetiny 

a extenzí v loketních, zápěstních, MP, IP1 a IP2 kloubech.

Závěr:

Podařilo se zlepšit posunlivost kůže, podkoží a fascií v oblasti hrudníku a břicha 

zmírnil  se  hypertonus  v oblasti  šíje.  Nepodařilo  se  ovlivnit  m.  biceps  brachii 

ani na jedné HK. Během cvičení se na akru pravé horní končetiny zesílil tremor a svaly 

po terapii  zůstaly  v  hypertonu.  Pacientka  po celou  dobu  cvičení  zůstávala  pasivní. 

Na žádost otevřela oči, ale vzápětí je znovu zavřela, neudržela pozornost při sledování 

pasivních pohybů.  Během respirační  fyzioterapie došlo k uvolnění hlenu v dýchacích 

cestách, která pak zdravotnický personál mohl odsát. 

2. terapeutická jednotka 14. 1. 2019

Aktuální stav pacientky
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Objektivní: Pacientka  na  oslovení  reaguje  otevřením  očí,  na  požádání  otočí  hlavu 

na druhou stranu. TF: 65 tepů/min, DF 12 dechů/min

Subjektivní: Na otázku zda se má dobře, pokývá hlavou ve znamení ano.

Cíl terapeutické jednotky:

 Udržení hybnosti v končetinových kloubech

 Stimulace vyšší nervové činnosti

 Odstranění hlenu v dýchacích cestách, zlepšení dýchání

 Ovlivnění reflexních změn v oblasti břicha a hrudníku, šíje a horních končetin

 Zabránění vzniku flekčních kontraktur na horních končetinách

 Prevence TEN

Návrh terapie:

Využití pasivních pohybů či aktivních pohybů s dopomocí, provedení každého 

pohybu 5x – 7x.

Popisování  prováděných  činností,  vyžádání  spolupráce  pacientky  při  cvičení, 

udržení její pozornosti.

Respirační  fyzioterapie  –  lehké  stlačování  hrudníku  s chvějivými  pohyby 

při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně od bází plic směrem 

k apexům 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast břišní a hrudní, na oblast horních 

končetin a šíje.

Polohování s extenzí aker horních končetin jako prevence flekčních kontraktur 

a s mírnou elevací bérců jako prevence TEN

Provedení terapie:

V oblasti hrudníku a břicha byly provedeny techniky měkkých tkání v podobě 

manuálního protažení kůže, podkoží a fascie mimo oblast jizvy, která je nadále sterilně 

kryta. Manuální protažení dle Lewita v oblasti šíje a horních končetin. Pro odstranění 
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sekretu z dýchacích cest byla použita respirační fyzioterapie, při které jsem se během 

terapie pokoušela během výdechu mírným stlačením a hrudníku a chvějivými pohyby 

uvolnit  hlen  z dýchacích  cest  pod dozorem a  dle  instrukcí  supervizora.  Pro udržení 

rozsahu  pohybu  na  horních  končetinách  byly  využity  aktivní  pohyby  s dopomocí 

na akrech končetin, pohyby v loketních a ramenních kloubech byly provedeny pasivně. 

Pro dolní  končetiny  byly  využity  pasivní  pohyby  do flexe,  extenze  prstů,  do flexe, 

extenze, everze a inverze v kloubu hlezenním, do flexe a extenze v kloubu kolenním 

a do flexe,  abdukce a  addukce v kloubu kyčelním.  Cvičení  probíhalo v poloze vleže 

na zádech  s opakováním  každého  cviku  7x.  Všechny  terapeutické  výkony  jsem 

pacientce  popisovala  a snažila  se,  aby  pacientka  vykazovala  co  největší  spolupráci 

při cvičení. Po ukončení cvičební jednotky byla pacientka zapolohována v poloze vleže 

na zádech s mírnou elevací bérců jako prevence TEN a s extenzí v loketních kloubech 

a v kloubech ruky pro předejití flekčních kontraktur.

Závěr:

Při použití technik měkkých tkání došlo k zvýšení posunlivosti měkkých tkání 

v oblasti břicha, hrudníku, šíje a horních končetin. Podařilo se uvolnit hlen z dýchacích 

cest,  který  byl  následně  zdravotnickým  personál  odsán.  Pacientka  při  cvičení 

vykazovala  určitou  míru  spolupráce,  kdy na  výzvu stiskla  obě  ruce.  Při  popisování 

prováděných  cviků  prováděla  aktivní  pohyb  s dopomocí  pravou  horní  končetinou, 

pohyb zopakovala s dopomocí třikrát, poté již pohyb probíhal pasivně. Na levé horní 

končetině pacientka pouze stiskla na žádost ruku, stisk byl znatelně slabší než na pravé 

horní  končetině.  Ostatní  pohyby  byly  prováděny  pasivně.  Na  dolních  končetinách 

nebyla žádná spolupráce pacientky a pohyby byly prováděny pasivně.

3. terapeutická jednotka 16. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka  na  oslovení  reaguje  otevřením  očí,  vzápětí  usíná.  TF:  65 

tepů/min, DF 12 dechů/min, palpačně je cítit zahlenění v oblasti střední části plic

Subjektivní: Pacientka dnes nekomunikuje

Cíl terapie:

 Uvolnění měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku, šíje a horních končetin
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 Zlepšení průchodnosti dýchacích cest

 Udržení rozsahu pohybu v končetinových kloubech

 Spolupráce pacientky při cvičení

 Stimulace vyšší nervové činnosti

 Zabránění vzniku flekčních kontraktur v loketních kloubech

Návrh terapie:

Použití technik měkkých tkání na oblast hrudníku, břicha, šíje a horních končetin

Respirační fyzioterapie 

Pasivní pohyby či aktivní pohyb s dopomocí ve všech končetinových kloubech

Komunikace s pacientkou, popisování všech terapeutických úkonů, vyžadování 

její aktivní spolupráce při cvičení

Po  ukončení  cvičební  jednotky  zapolohovat  pacientku  v extendovanými 

loketními klouby

Provedení terapie:

Byly použity techniky měkkých tkání  dle  Lewita  na protažení  kůže,  podkoží 

a fascie v oblasti hrudní a břišní mimo oblast jizvy, která je již odkryta, ale stále se zde 

nachází stehy, dále v oblasti šíje a horních končetin. Pro odstranění sekretu z dýchacích 

cest byla použita respirační fyzioterapie, při které se během výdechu mírným stlačením 

hrudníku a chvějivými pohyby snažíme uvolnit hlen z dýchacích cest pod dozorem a dle 

instrukcí  supervizora.  Pro  udržení  rozsahu  pohybu  byly  využity  pasivní  pohyby. 

Cvičení  bylo  provedeno  vleže  na  boku  i  v leže  na zádech  do  všech  směrů 

ve fyziologickém rozsahu. Po ukončení cvičební jednotky byla pacientka zapolohována 

v poloze na zádech s extendovanými loketními klouby a s extenzí v zápěstí i MP, IP1 

a IP2 kloubů.

Závěr:

Zvyšuje se pohyblivost měkkých tkání v oblasti hrudníku, břicha a šíje, oblast 

horních končetin momentálně zůstává bez větších změn. Pacientka dnes během terapie 
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nespolupracovala, na žádnou z výzev nereagovala. Při oslovení otevřela oči, ale vzápětí 

je  hned  zavřela.  Při  cvičení  akra  pravé  horní  končetiny  se  zvýšil  tremor, 

který se po ukončení  cvičení  s danou  částí  nesnížil.  Při  respirační  fyzioterapii  byl 

uvolněn hlen (pacientka reagovala kašlem), který následně zdravotnický personál odsál.

4. terapeutická jednotka 16. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Na oslovení  reaguje otevřením očí,  fixuje  pohled,  oči  nechává otevřené. 

Pacientka dnes není zahleněná. TF: 64 tepů/min, DF: 12 dechů/min

Subjektivní: Pacientka na otázku zda se má dobře, reaguje přikývnutím.

Cíl terapie:

 Ovlivnění reflexních změn v oblasti břicha a hrudníku

 Prevence TEN a dekubitů.

 Prohloubení dýchání

 Udržení a zvýšení rozsahu v končetinových kloubech.

 Stimulace vyšší nervové soustavy

 Prevence vzniku flekčních kontraktur v loketních kloubech

Návrh terapie:

Techniky měkkých tkání dle Lewita (manuální protažení kůže, podkoží a fascií 

v oblasti  břicha a hrudníku mimo oblast  jizvy,  ve které jsou stehy,  v oblasti  horních 

končetin a šíje.

Respirační  fyzioterapie  –  stlačení  hrudníku  při  výdechu  a  uvolnění  během 

nádechu pro reflexní zvýšení objemu vdechovaného vzduchu

Pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí ve všech končetinových kloubech, 

opakování 5 – 7x.

Zapolohování  pacientky  po  skončení  terapie  jako  prevence  TEN,  prevence 

vzniku kontraktur a dekubitů
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Provedení terapie:

Byly provedeny manuální techniky měkkých tkání na oblast břicha a hrudníku 

pro ovlivnění  reflexních  změn  mimo  oblast  jizvy,  v oblasti  šíje  a  horních  končetin 

rovněž pro ovlivnění  reflexních změn.  Stlačení  hrudníku během výdechu a uvolnění 

při nádechu pro zvýšení plicního objemu. Aktivní pohyby horními končetinami ve třech 

opakování,  následně  byly  aktivní  pohyby  s dopomocí.  Pohyby  dolními  končetinami 

proběhly pasivně, pacientka nespolupracovala. Každý pohyb byl proveden 5x. Veškeré 

úkony  byly  pacientce  slovně  popisovány.  Po ukončení  terapie  byla  pacientka 

zapolohována vleže na boku s podložením bérců proti vzniku dekubitů.

Závěr:

Podařilo se ovlivnit reflexní změny v oblasti břicha, hrudníku a šíje, zlepšila se 

protažitelnost měkkých tkání. Palpací byl zjištěn normotonus na horních končetinách a 

fyziologická  posunlivost měkkých tkání.  Respirační  fyzioterapií  se během provádění 

terapie  zvýšil  momentální  plicní  objem.  Pacientka  dnes  během  terapie  sledovala 

prováděné  pohyby,  na  výzvu  provedla  pohyby  horními  končetinami  při  třech 

opakování,  ostatní  opakování  proběhla  aktivně  s  dopomocí.  Dolními  končetinami 

pacientka  nepohybovala.  Pacientka  dnes  vykazovala  zatím  nejvyšší  spolupráci 

od počátku terapií.

5. terapeutická jednotka 18. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka  na  oslovení  reaguje  otevřením  očí,  nechává  je  otevřené. 

Při vysvětlení, že spolu budeme cvičit, kývá hlavou. Po vyšetření palpací je pacientka 

zahleněna. Jizva bez stehů, bez sekretu. TF: 62 tepů/min, DF: 10 dechů/min

Subjektivní: Pacientka na otázku zda se má dobře reaguje úsměvem a přikývnutím.

Cíl terapie: 

 Prevence TEN 

 Vyšetření pohyblivosti měkkých tkání v oblasti jizvy

 Zlepšení pohyblivosti měkkých tkání břicha, hrudníku, šíje a oblasti jizvy 
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 Prevence vzniku dekubitů

 Prevence vzniku kontraktur

 Zlepšení a udržení fyziologického rozsahu ve všech končetinových kloubech

 Uvolnění hlenu a zlepšení odkašlávání

Návrh terapie:

Manuální protažení měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie) dle Lewita

Manuální protažení dle Lewita v oblasti jizvy

Aktivní cvičení akry dolních končetiny,  elevace dolních končetin po skončení 

cvičební jednotky.

Polohování  pacientky  po  skončení  cvičební  jednotky  v poloze  na  boku 

s fyziologickým postavením v kloubech.

Aktivní cvičení,  aktivní cvičení s dopomocí ve všech končetinových kloubech 

ve fyziologickém rozsahu pohybu. Provedení každého pohybu 5-7x

Respirační  fyzioterapie  -  lehké  stlačování  hrudníku  s chvějivými  pohyby 

při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně od bází plic směrem 

k apexům 

Provedení terapie:

Vyšetření  oblasti  jizvy,  která  je  přisedlá,  tuhá,  málo  pohyblivá.  Jizva  je 

bez vnějšího sekretu, okolí není zarudlé. 

Manuální protažení kůže podkoží a fascie dle Lewita v oblasti břicha a hrudníku. 

Využití tzv. „céček a esíček“ pro zvýšení pohyblivosti jizvy. Lehké stlačení hrudníku 

s mírnými  chvějivými pohyby během nádechu a uvolnění  rukou na hrudníku během 

nádechu. Aktivní cvičení horními končetinami do všech směrů v celém rozsahu pohybu 

v poloze na zádech a v poloze vleže na boku. Aktivní cvičení  akry dolních končetin 

(flexe,  extenze  prstů,  palmární  flexe  a  extenze  v hlezenním  kloubu,  cirkumdukce 

v hlezenním  kloubu),  aktivní  cvičení  s dopomocí  v kyčelním  a  kolenním  kloubu 

56



v poloze  vleže  na boku  a vleže  na zádech.  Každý  pohyb  na  horních  i  dolních 

končetinách byl proveden 5x. Po ukončení terapie byla pacientky zapolohována vleže 

na levém boku s extenzí v loketním kloubu a podloženými dolními končetinami proti 

vzniku dekubitů.

Závěr:

Podařilo  se  ovlivnit  měkké  tkáně  v oblasti  jizvy,  nyní  je  více  pohyblivá. 

Při respirační fyzioterapii  se nepodařilo  odstranit  veškerý hlen,  pacientka i  po odsátí 

sekretu, zůstává zahleněna. Pacientka dnes při terapii spolupracovala. Na mé pokyny 

reagovala bez obtíží. Podařilo se zvýšit rozsahu pohybu do abdukce v ramenním kloubu 

obou horních končetin, kdy je pohyb provozován v celém rozsahu pohybu. Zvýšil se 

také  pohyb  do extenze  v loketním  kloubu,  který  lze  dát  do  nulového  postavení. 

Pacientka aktivní pohyby zvládla provést sama při všech pěti opakováních. Pacientka 

stále není na lůžku mobilní,  otáčení  na bok či  záda je prováděno pasivně,  pacientka 

zatím nespolupracuje.

6. terapeutická jednotka 21. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka zcela při vědomí, fixuje pohledem. Přetrvává zahlenění, dnes je 

mírnější než při předchozí terapii. TF: 68 tepů/min, DF: 14 dechů/min

Subjektivní: Na otázku zda se má dobře, přikyvuje hlavou.

Cíl terapie:

 Prevence TEN

 Prevence dekubitů

 Zlepšení odkašlávání, odstranění hlenu

 Ovlivnění měkkých tkání v oblasti jizvy

 Udržení rozsahu pohybu v končetinových kloubech

 Zlepšení pohyblivost měkkých tkání v oblasti hrudníku a břicha

 Zlepšení celkové kondice pacientky
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 Vertikalizace do sedu

Návrh terapie:

Aktivní pohyby všemi končetinovými klouby od distálních částí k proximálním 

aktivními pohyby s dopomocí či aktivními pohyby

Techniky měkkých  tkání  aplikované  na  oblast  hrudníku  a  břicha  dle  Lewita 

(manuální protažení, kůže, podkoží a fascie)

Respirační  fyzioterapie  –  lehké  stlačování  hrudníku  s chvějivými  pohyby 

při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně od bází plic směrem 

k apexům 

Manuální protažení měkkých tkání v oblasti jizvy

Zvýšení  počtu  opakování  pomocí  aktivních  pohybů  na  provedení  každého 

pohybu 7x

Vertikalizace do sedu

Provedení terapie:

Provedení  manuálních  technik  měkkých  tkání  na  protažení  kůže,  podkoží  a 

fascie v oblasti hrudníku, břicha a šíje dle Lewita. Techniky měkkých tkání dle Lewita 

na protažení měkkých tkání v oblasti jizvy. Respirační fyzioterapie – lehké stlačování 

hrudníku s chvějivými pohyby při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, 

postupně od bází plic směrem k apexům. Aktivní cvičení horními i dolními končetina 

do všech směrů v poloze na zádech. Každý cvik byl opakován 7x. Po ukončení terapie 

byla pacientka zapolohována vleže na zádech s podloženými bérci jako prevence TEN 

a zabránění vzniku a rozvoji dekubitů na zadních stranách dolních končetin. Provedení 

vertikalizace do sedu nebylo možné z důvodu tracheostomie u pacientky.

Závěr:

Podařilo se zlepšit pohyblivost kůže, podkoží i fascie v oblasti břicha, hrudníku 

a  šíje.  Jizva  se  po  terapii  zdá  lépe  pohyblivá.  Během respirační  fyzioterapie  došlo 

k posunu  hlenu  do  vyšší  části,  proto  mohl  být  následně  odsán,  následně  se  zlepšil 

i plicní  objem  pacientky.  Pacientka  dnes  reagovala  dle  mých  pokynů,  s žádným 
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z vykonávaných  pohybů  neměla  problém,  problém  nebyl  ani  počet  opakování. 

Vertikalizace pacientky stále není možná z důvodu tracheostomie pacientky.

7. terapeutická jednotka 23. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka má otevřené oči, sleduje okolí,  fixuje očima. TF: 68 tepů/min, 

DF:10 dechů/min, velmi zahleněna

Subjektivní: Pacientka na otázku zda se má dobře, přikyvuje

Cíl terapie:

 Prevence TEN

 Ovlivnění jizvy

 Odstranění hlenu z dýchacích cest

 Zlepšení celkové kondice pacientky

 Prevence rozvoje a vzniku dekubitů

 Zlepšení dýchacích funkcí

Návrh terapie:

Aktivní cvičení končetinových kloubů od distálních částí k proximálním pomocí 

aktivních pohybů. Opakování každého cviku 7x – 10x dle stavu pacientky.

Respirační  fyzioterapie  –  lokalizované  dýchání,  lehké  stlačování  hrudníku 

s chvějivými pohyby při výdechu a uvolnění rukou na hrudníku při nádechu, postupně 

od bází plic směrem k apexům 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast jizvy

Zapolohování pacientky v poloze vleže na boku s podloženými bérci.

Provedení terapie:

Manuální  protažení  dle  Lewita  oblasti  jizvy,  pomocí  tzv.  „céček  a  esíček“. 

Aktivní  cvičení  všemi  končetinovými  klouby  do  všech  směrů  v poloze  na zádech. 
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Opakování každého cviku 7x. Respirační fyzioterapie, využití lokalizovaného dýchání 

do  oblasti  spodní  hrudní.  Pacientka  byla  vyzvána,  aby  se snažila  nadechnout 

proti rukám  položeným  v dolní  hrudní  oblasti.  Poté  jsem  se snažila  stlačit  hrudník 

při výdechu  a  uvolnit  během  nádechu  pro  reflexní  zvýšení  plicního  objemu. 

Vertikalizace  nebyla  provedena.  Po  ukončení  terapie  byla  pacientka  zapolohována 

v poloze vleže na levém boku s podloženými bérci proti vzniku dekubitů.

Závěr:

Pohyblivost  jizvy  se  zvyšuje.  Pacientka  velmi  dobře  reaguje  na  mé  pokyny. 

Cvičí  sama bez pomoci,  každá cvik zvládá  opakovat  7x.  Při  pokusu o lokalizované 

dýchání  pacientka  nedokázala  spolupracovat,  tato  část  terapie  neproběhla 

dle předpokladů.  Následně  se  mi  však  podařilo  zvýšit  plicní  objem  dle  ukazatelů 

na monitoru.  Zdravotnický  personál  odsál  určité  množství  sekretu,  přesto  pacientka 

stále zůstává zahleněna. Následně byla pacientka zapolohována v poloze vleže na levém 

boku. Pacientka je na lůžku stále málo aktivní, proto je nutné polohování. 

8. terapeutická jednotka 25. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka při vědomí, fixuje pohledem. Stále přetrvává zahlenění. Snaží se 

o verbální komunikaci, ale není jí rozumět z důvodu tracheostomie. TF: 71 tepů/min, 

DF: 14 dechů/min

Subjektivní: Pacientka přikyvuje na otázku, zda se má dobře. 

Cíl terapie:

 Prevence TEN

 Ovlivnění jizvy

 Zmírnění zahlenění, odkašlání hlenu

 Zvýšení kondice

Návrh terapie:

Manuální protažení měkkých tkání v oblasti jizvy dle Lewita
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Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání, vibrační masáž hrudníku

Aktivní  pohyby  dolními  a  horními  končetinami  od  distálních  částí 

k proximálním 7-10x

Provedení terapie:

Manuální  protažení  měkkých tkání  v oblasti  jizvy pomocí  technik dle  Lewita 

(„céčka, esíčka, tlaková masáž). Nácvik lokalizovaného dýchání do dolní hrudní části 

přiložením dlaní na oblast spodních žeber. Pacientka reaguje dýcháním pod mé ruce 

dle pokynů.  Poté  provedení  mírného  stlačení  hrudníku  s chvějivými  pohyby  během 

výdechu a uvolnění dlaní při nádechu. Postupovala jsem od bazí plic směrem k apexům. 

Aktivní  pohyby  dolními  a  horními  končetinami  od  distálních  částí  směrem 

k proximálním, při opakování každého pohybu 9x. Nácvik zvedání pánve nad podložku 

s flektovanými  dolními  končetinami  v kolenních  a  kyčelních  kloubech  s chodidly 

na podložce. Opakování 4x. 

Závěr:

Posunlivost  měkkých  tkání  v oblasti  jizvy se  blíží  fyziologii.  Pacientka  dnes 

velmi dobře spolupracovala při lokalizovaném dýchání, které prováděla po vysvětlení 

téměř bez problémů. Podařilo se uvolnit hlen v dýchacích cestách, který byl následně 

odstraněn odsáním, přesto pacientka zůstala v menší míře zahleněna. Aktivní cvičení je 

nyní prováděno bez problémů, pacientka spolupracuje dle slovních instrukcí. Zvedání 

pánve  pro  ni  byl  náročný  cvik,  proto  jsme  jej  opakovaly  jen  4x.  Pacientka  zvládá 

přetáčení na bok bez asistence dalších osob.

9. terapeutická jednotky 28. 1. 2019

Aktuální stav pacientky

Objektivní: Pacientka  orientovaná  místem  a  osobou.  Nyní  bez  tracheostomie, 

komunikuje řečí v pomalejším tempu. TF:72 tepů/min, DF: 13 dechů/ min

 Subjektivní: Pacientka se cítí dobře. Nepociťuje žádné bolesti.

Cíl terapie:

 Prevence TEN
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 Nácvik správného stereotypu dechu

 Zvýšení celkové kondice

 Vertikalizace do sedu

Návrh terapie:

Aktivní cvičení všemi končetinovými klouby od distálních částí k proximálním, 

opakování 8 – 10x, zvedání pánve, mobilita na lůžku

Lokalizované dýchání 

Vertikalizace přes bok do sedu se spuštěnými bérci

Provedení terapie:

Přiložení  dlaní  do  oblasti  spodních  žeber,  pacientka  byla  vyzvána  k dýchání 

do mých  rukou,  jakoby  je  chtěla  odtlačit.  Aktivní  cvičení  končetinovými  klouby 

od distálních  částí  k proximálním,  zvedání  pánve,  posouvání  na  lůžku  za  pomoci 

hrazdičky  s flektovanými  dolními  končetinami  v kolenních  a  kyčelních  kloubech. 

Následně  byla  provedena  vertikalizace  do  sedu  přes  bok  za  asistence  terapeuta. 

Po ukončení terapie byla pacientka navrácena zpět na lůžko do polohy vleže na zádech.

Závěr:

Při  instrukci  terapeutem a  manuálním kontaktu  je  pacientka  schopna provést 

správný  dechový  stereotyp.  Po  skončení  lokalizovaného  dýchání  však  opět  začal 

převažovat  horní  typ  dýchání.  Pacientka  zvládá  mobilitu  na  lůžku.  Při  vertikalizaci 

do sedu  se  spuštěnými  bérci  byla  potřeba  asistence,  pacientka  je  zatím  slabá  sama 

se v sedě neudrží.
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3. 6 Výstupní kineziologický rozbor 30. 1. 2019

VYŠETŘENÍ VLEŽE – ASPEKCÍ

Poloha vleže ne zádech

 Plantární flexe v hlezenních kloubech (20°)

 Přednoží LDK stočeno do supinace

 Pately ve středním postavení

 Vnitřní rotace v kyčelních kloubech

 Jizva v pravém podžebří po subcostálním řezu, bez strupů, zhojená

 Ramenní klouby v protrakci

 Loketní klouby extendovány na obou HKK

 Fyziologická semiflexe v MP, IP1 i IP2 kloubech

 Hlava ve středním postavení

Poloha vleže na boku

 Jizva na levé patě po dekubitu

 Achillovy šlachy symetrické

 Kolenní klouby v semiflexi

 Ochablá břišní stěna

Poloha vsedě

Vyšetření  proběhlo  za  asistence  zdravotnického  personálu  z důvodu  celkové 

slabosti pacientky. Sed byl vyšetřován na lůžku se spuštěnými bérci.

 Svalový třes a nestabilita

 Přednoží LDK stočeno do supinace.

 Kyfotické držení páteře
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 Protrakce v ramenních kloubech

 Předsun hlavy

Vyšetření ve stoji nemohlo být provedeno z důvodu celkové slabosti pacientky.

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU

Vyšetření  proběhlo  v poloze  vleže  na  zádech.  Dýchání  je  hlubší  s rozvojem 

dechové vlny zespoda nahoru. Převládá horní hrudní dýchání, pacientce se při dýchání 

elevují ramenní pletence. Aspekcí je vidět při dýchání zapojení pomocných dýchacích 

svalů. Po vyšetření palpací bylo zjištěno zahlenění ve střední a horní části plic. DF: 10 

dechů/min.

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN

Vyšetření bylo provedeno na úrovni, kůže, podkoží a svalů dle Lewita. V oblasti 

hrudníku a v oblasti břišní je snížena pohyblivost kůže, podkoží a fascie. Jizva v pravém 

podžebří  je  bez  začervenání,  bez  vnějšího  sekretu,  bez  strupů.  Je  dlouhá  32  cm. 

Pohyblivost  jizvy je snížená,  jizva je tuhá,  mírně  přisedlá.  Palpací  zjišťuje sníženou 

pohyblivost fascií v oblasti C páteře, CTh přechodu a na horních končetinách v okolí 

loketních  kloubů.  Palpačně  nacházíme  hypertonické  svaly  v oblasti  C  páteře 

(m. trapezius  –  horní  část,  m.  levator  scapulae,  krátké  extenzory  šíje, 

m. sternocleidomastoideus), m. pectoralis minor na obou stranách, m. pectoralis major 

na  obou  stranách.  Zvýšené  napětí  nacházíme  v m.  biceps  brachii  na  obou  HK, 

ve flexorech zápěstí a prstů na obou HK.

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE

Vyšetření  bylo  provedeno v oblasti  AO skloubení,  C páteře a CTh přechodu. 

Všechna  vyšetření  bylo  provedena  v poloze  vleže  na  zádech  a  vleže  na  boku. 

Po dlouhodobé  tracheostomii  lze  předpokládat  kloubní  blokádu  v této  oblasti.  Toto 

podezření se nepotvrdilo, nebyla nalezena kloubní blokáda.

VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBU

Vyšetření  rozsahu  pohybu  bylo  provedeno  dle  Jandy  za  použití  plastového 

goniometru.  Vyšetření  bylo  prováděno  v poloze  vleže  na  zádech  a  v poloze  vleže 

na boku z důvodu porovnání výsledků ze vstupního kineziologického rozboru. Některé 
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pozice  pro  vyšetření,  proto  musely  být  modifikovány.  Vyšetření  extenze  a  extenze 

v abdukci v ramenním kloubu bylo prováděno v modifikované poloze vleže na boku. 

Vyšetření extenze v kyčelním kloubu bylo provedeno taktéž v poloze vleže na boku. 

Vyšetření rozsahu pohybu do rotace v kyčelním kloubu bylo provedeno při flexi 90° 

v kolenním a kyčelním kloubu. Výsledky jsou zapsány pomocí metody SFTR v tabulce 

č. 12 a č. 13.

Kloub Pravá horní končetina Levá horní končetina
Ramenní kloub S 40 – 0 – 180 

F 170 – 0 – 0 
T 20 – 0 – 120  
R 65 – 0 – 45   

S 40 – 0 – 170 
F 170 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120  
R 60 – 0 – 45 

Loketní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 
Radioulnární kloub R 80 – 0 – 90 R 85 – 0 – 90 
Zápěstní kloub S 75 – 0 – 80 

F 20 – 0 – 30 
S 70 – 0 – 80 
F 20 – 0 – 30 

Tabulka č. 12 Rozsah pohybu na HKK

Kloub Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Kyčelní kloub S 10 – 0 – 120 

F 45 – 0 – 15 
R90 30 – 0 – 40 

S 10 – 0 – 120 
F 45 – 0 – 15 

R90 35 – 0 – 40 
Kolenní kloub S 0 – 0 – 145 S 0 – 0 – 145 
Hlezenní kloub S 30 – 0 – 50 

R 20 – 0 – 45 
S 30 – 0 – 50 
R 20 – 0 – 45 

Tabulka č. 13 Rozsah pohybu na DKK

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření vědomí

Pacientka orientována místem, časem, osobou. Komunikuje řečí v pomalejším 

tempu  s problematičtějším  vybavováním  určitých  výrazů.  Řeč  je  srozumitelná, 

bez problémů s artikulací.

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů

Stupnice dle Véleho: 0 – žádný reflex, 1 – velmi snížený reflex, 2 – snížený reflex, 3 – 

normoreflex, 4 – zvýšený reflex, 5 – velmi zvýšený reflex
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Pravá horní končetina Levá horní končetina
Reflex bicipitový 3 3
Reflex tricipitový 3 3
Reflex radiopronační 3 3
Reflex flexorů prstů 3 3
Tabulka č. 14 Šlacho – okosticové reflexy na HKK

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Reflex patelární 3 3
Reflex Achillovy šlachy 3 3
Reflex medioplantární 3 3
Tabulka č. 15 Šlacho – okosticové reflexy na DKK

Vyšetření iritačních jevů

Pravá horní končetina Levá horní končetina
Juster Negativní Negativní
Trömner Negativní Negativní 
Hoffman Negativní Negativní 
Tabulka č. 16 Iritační jevy na HKK

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina
Babinského příznak Negativní Negativní
Chaddock Negativní Negativní 
Oppenheim Negativní Negativní 
Vítkův sumační Negativní Negativní 
Tabulka č. 17 Iritační jevy na DKK

ANTROPOMETRIE

Antropometrické vyšetření bylo provedeno v poloze vleže na zádech za použití 

krejčovského metru. Všechny uvedené hodnoty jsou uvedeny v centimetrech.

Pravá horní končetina 
(cm)

Levá horní končetina 
(cm)

Akromion – daktylion 73 73
Akromion – processus styloideus radii 55 55
Akromion – epikondylus lateralis 28 28
Olecranon – processus styloideus ulnae 27 27
Spojnice processi styloidei – daktylion 18 18
Tabulka č. 18 Délky HKK (cm)
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Pravá horní končetina 
(cm) 

Levá horní končetina 
(cm) 

Paže – relaxovaná 29 28,5
Přes loketní kloub (flexe 30°) 26 26
Předloktí (horní 1/3) 24 24
Zápěstní kloub 15 14,5
Přes hlavičky metakarpů 19 19
Tabulka č. 19 Obvody HKK (cm)

Pravá dolní 
končetina (cm)

Levá dolní 
končetina (cm)

SIAS – malleolus medialis 92 92
Trochanter major – malleolus lateralis 84 84
Trochanter major – laterální štěrbina 
kolenního kloubu

45 45

Hlavička fibuly – malleolus lateralis  39 39
Pata – daktylion 22 22
Tabulka č. 20 Délky DKK (cm)

Pravá dolní končetina 
(cm)

Levá dolní končetina 
(cm)

15 cm nad patelou 53 53
10 cm nad patelou 48 48
Přes patelu 36,5 37
Přes tuberositas tibiae 37 37
Nejširší část lýtka 38 38
Přes malleolus medialis a lateralis 23 23
Přes nárt a patu 30 30
Přes hlavičky metatarsů 22 22
Tabulka č. 21 Obvody DKK (cm)

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY

Vyšetření svalové síly bylo provedeno podle svalové testu dle Jandy.

Ramenní kloub Pravá HK Levá HK
Flexe 3 3
Extenze 3 3
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Abdukce 3 3
Horizontální abdukce 3 3
Extenze v abdukci 3 3
Zevní rotace 3 3
Vnitřní rotace 3 3
Loketní kloub
Flexe 3 3
Extenze 3 3
Radioulnární kloub
Supinace 3 3
Pronace 3 3
Zápěstní kloub
Flexe s ulnární dukcí 3 3
Flexe s radiální dukcí 3 3
Extenze s ulnární dukcí 3 3
Extenze s radiální dukcí 3 3
Tabulka č. 22 Orientační vyšetření svalové síly na HKK

Kyčelní kloub Pravá DK Levá DK
Flexe 3 3
Extenze 3 3
Abdukce 3 3
Addukce 3 3
Zevní rotace 3 3
Vnitřní rotace 3 3
Kolenní kloub
Flexe 3 3
Extenze 3 3
Hlezenní kloub
Plantární flexe 3 3
Plantární flexe se supinací 3 3
Plantární flexe s pronací 3 3
Dorzální flexe se supinací 3 3
Tabulka č. 23 Orientační vyšetření svalové síly na DKK

VYŠETŘENÍ ADL

Vyšetření  bylo  provedeno dle  Barthel  index score.  Pacientka  se zvládá  sama 

najíst a napít. Na lůžku zvládá osobní hygienu jako je mytí rukou, česání, čištění zubů. 

Ostatní činnosti jsou problematické. Pacientka je stále zcela závislá na pomoci okolí.
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3. 7 Efekt terapie

Dohromady  jsem  s pacientkou  absolvovala  9  terapií.  Z počátku  byla  terapie 

u pacientky obtížná z důvodu kvalitativní poruchy vědomí. Pacientka v této době téměř 

nespolupracovala,  terapie  se  skládaly  zejména  z prevence  proti  sekundárním 

komplikacím  operace.  Postupně  se  její  spolupráce  zlepšovala.  Začínala  udržovat 

pozornost při cvičení (udržení očního kontaktu),  objevovala se u ní reakce na vnější 

podněty.  V průběhu  terapií  komunikovala  neverbální  komunikací  (úsměv,  pláč, 

přikývnutí).  Postupně  se  zvyšovala  míra  pacientčiny  spolupráce  při  terapeutických 

jednotkách,  při  prvních  terapiích  zvládala  pohyby  pouze  pravou horní  končetinou  a 

v jednom opakování,  zbylé  pohyby končetinami  byly  prováděny s pomocí  terapeuta. 

Následující terapeutické jednotky vykazovaly větší míru spolupráce, pacientka začala 

vnímat  své  tělo,  pohyby  byly  prováděny  všemi  končetinami,  zvyšoval  se  i  počet 

opakování,  které  pacientka  prováděla  sama,  postupně  nebyla  nutná  dopomoc 

při cvičení.  Při  závěrečném  setkání  s  pacientkou,  už  dokázala  provádět  cvičební 

jednotku  dle  slovní  instrukce  bez  pomoci  terapeuta  stále  v poloze  vleže  na  zádech. 

Při posledních dvou terapiích zdravotní  stav pacientky umožnil  vertikalizaci  do sedu 

za pomoci dvou terapeutů. 

Hlavní  cíle  ze stanoveného  krátkodobého  plánu  byly  naplněny,  podařilo 

se naplnit i některé cíle z dlouhodobého terapeutického plánu viz tabulka č. 24.
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Dlouhodobý terapeutický plán
Zlepšení mobility pacientky na lůžku Pacientka je na lůžku plně 

samostatná
Vertikalizace do sedu a stoje Splněna vertikalizace do sedu
Nácvik chůze s pomůckou, později bez 
pomůcky

Nesplněno

Nácvik chůze po schodech s pomůckou, později 
bez pomůcky

Nesplněno

Zlepšení celkové kondice pacientky Nesplněno
Nácvik činností ADL Zlepšení s oblasti osobní hygieny a 

sebesycení
Instrukce k péči o jizvu Nesplněno
Aktivace hlubokého stabilizačního systému Nesplněno
Tabulka č. 24 Splnění dlouhodobého plánu

 Po zlepšení vědomí pacientky se pokroky děly mnohem rychlejším tempem než 

do této doby. Po odstranění tracheostomie byla s pacientkou možná i slovní komunikace 

a při terapii se dalo pracovat dle jejích aktuálních potřeb.

Během terapií  se podařilo udržet hybnost  v končetinových kloubech, podařilo 

se zvýšit rozsah pohybu v ramenních kloubech do abdukce, v loketních kloubech bylo 

díky polohování a pasivním pohybům dosaženo nulové postavení. Zvětšila se extenze 

v loketním  kloubu  o  10°.  Předešlo  se  tak  vzniku  flekčních  kontraktur  v loketním, 

zápěstním kloubu a kloubech prstů na obou HK. Dosažené výsledky jsou pro srovnání 

uvedeny v tabulce č. 25.

Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor
PHK LHK PHK LHK

Ramenní kloub S 40 – 0 – 180
F 160 – 0 – 0

T 20 – 0 – 120
R 65 – 0 – 45

S 40 – 0 – 170
F 150 – 0 – 0

T 20 – 0 – 120
R 60 – 0 – 45

S 40 – 0 – 180
F 170 – 0 – 0

T 20 – 0 – 120
R 65 – 0 – 45

S 40 – 0 – 170
F 170 – 0 – 0

T 20 – 0 – 120
R 60 – 0 – 45

Loketní kloub S 10 – 10 - 145 S 10 – 10 – 145 S 0 – 0 - 145 S 0 – 0 – 145
Tabulka č. 25 Změny v rozsahu pohybu na HKK

Nepodařilo  se  odstranit  reflexní  změny  v oblasti  hrudníku  a  břicha.  Jizva 

pacientky v pravém podžebří  bude potřebovat  ještě  po určitou  dobu péči,  aby došlo 

k jejímu zvýšení pohyblivosti a jizva se tak nestala aktivní. Během terapií se pacientce 

zhojily dekubity na V. prstu na levé DK a na patě pravé DK. 
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Pomocí respirační fyzioterapie bylo umožněno pacientce snáze odkašlat a zbavit 

se  tak  sekretu  z dýchacích  cest,  předešlo  se  tak  rozvoji  pneumonie  jako sekundární 

komplikace u dlouhodobě imobilních pacientů. 

V průběhu terapií  se  upravil  neurologický nález.  Šlacho – okosticové  reflexy 

na dolních i horních končetinách nabyly při výstupním kineziologickém rozboru hodnot 

normoreflexie viz tabulka č. 26. Odezněly iritační jevy na dolních i horních končetinách 

viz tabulka č. 27.

Vstupní kineziologický 
rozbor

Výstupní kineziologický 
rozbor

Pravá HK Levá HK Pravá HK Levá HK
Reflex bicipitový 5 3 3 3
Reflex tricipitový 5 3 3 3
Reflex radiopronační 5 3 3 3
Reflex flexorů prstů 5 3 3 3

Pravá DK Levá DK Pravá DK Levá DK
Reflex patelární 2 2 3 3
Reflex Achillovy 
šlachy 

2 2 3 3

Reflex medioplantární 2 2 3 3
Tabulka č. 26 Změny v šlacho – okosticových reflexech na HKK a DKK

Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor
Pravá HK Levá HK Pravá HK Levá HK

Juster Negativní Pozitivní Negativní Negativní
Trömner Negativní Negativní Negativní Negativní
Hoffman Negativní Negativní Negativní Negativní

Pravá DK Levá DK Pravá DK Levá DK
Babinského příznak Negativní Pozitivní Negativní Negativní
Chaddock Negativní Negativní Negativní Negativní
Oppenheim Negativní Negativní Negativní Negativní
Vítkův sumační Negativní Negativní Negativní Negativní
Tabulka č. 27 Změny v iritačních jevech na HKK a DKK
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 Při výstupním kineziologickém rozboru byl proveden svalový test dle Jandy, 

ve kterém byla zjištěna snížená svalová síla na stupeň 3, která odpovídá celkové slabosti 

pacientky po dlouhodobé imobilizaci. Pacientka je nyní sama schopna pohybu na lůžku, 

s dopomocí  se  zvládne  posadit.  Sed je  nestabilní,  výrazná  je  kyfotizace  celé  páteře 

během  sedu,  která  pacientka  není  schopna  sama  korigovat  do  vzpřímeného  držení. 

Pacientka  má  tendenci  přepadávat  nazad,  a  proto  je  nutná  dopomoc  jedné  osoby 

pro udržení  pacientky v sedě.  Pacientka  je  i  nadále  nesamostatná  v běžných denních 

činnostech,  její  stav se však upravuje,  nyní  je pacientka sama schopná sebesycení  a 

osobní hygieny na lůžku.
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4 ZÁVĚR

V této  bakalářské  práci  je  zpracována  problematika  transplantace  jater 

a kazuistika  pacientky  s touto  diagnózou.  Transplantace  jater  je  jedním 

z nejnáročnějších  operačních  výkonů  a  velmi  ovlivňuje  následný  život  pacienta. 

Pacientův stav a jeho následná rekonvalescence je přísně individuální a nelze se řídit 

jednotných měřítkem.

Při zpracování speciální části jsem získala cenných mnoho informací týkající se 

dané  problematiky.  Problematika  transplantačních  výkonů  není  v české  odborné 

literatuře výrazněji zpracována,  proto většina informací byla získána ze zahraničních 

zdrojů. Při procházení  odborné literatury mě překvapila  náročnost celého operačního 

výkonu a následné komplikace, které mohou ovlivnit život pacienta. Nejvíce mě zaujala 

možnost  transplantačního  výkonu  při  neshodných  krevních  skupinách.  Během 

zpracování  praktické  části  bakalářské  práce  jsem získala  mnoho  zkušeností.  Terapie 

s pacientkou mě naučily práci a komunikaci s pacientem, který není schopen verbální 

komunikace.  Velmi  jsem  ocenila  možnost  spolupráce  se  zkušených  supervizorem, 

který mi  předal  spoustu  informacích  k dané  problematice.  Doufám,  že  budu  moci 

nabyté vědomosti dále uplatnit.
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Příloha 1 - Souhlas etické komise



Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážená paní, vážený pane,                                        

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 
pozdějších  změn  (Fortaleza,  Brazílie,  2013)  a  dalšími  obecně  závaznými  právními 
předpisy  Vás žádám o souhlas  s prezentováním a  uveřejněním výsledků vyšetření  a 
průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny 
v Praze,  kde  Vás  příslušně  kvalifikovaná  osoba  seznámila  s Vaším  vyšetřením  a 
následnou terapií. Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován 
v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika pacientky po transplantaci 
jater.

Cílem této bakalářské práce je uvedení možností fyzioterapeutické péče o pacientku po 
transplantaci jater.

Získané  údaje,  fotodokumentace,  průběh  a  výsledky  terapie  budou  uveřejněny 
v bakalářské práci  v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 
nebyla zneužita.

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 
Podpis:........................ 

Prohlašuji  a  svým níže  uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji,  že  dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila,  a  že jsem měl(a)  možnost  si  řádně  a  v dostatečném čase zvážit  všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi  na  své  dotazy.  Byl(a)  jsem poučen(a)  o  právu  odmítnout  prezentování  a 
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele.

Místo, datum ....................

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis 
pacienta: ..............................

Jméno a příjmení zákonného zástupce.........................................…..
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