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Abstrakt 

Autor: Jan Novák 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická 

paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu  

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků 

diagnózy spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu 

a na jejich základě praktické vypracování postupu fyzioterapeutické 

péče u pacienta s touto diagnózou. 

Metody: Závěrečná práce je tvořena dvěma částmi, z nichž je část teoretická 

zaměřena na anatomii páteře a míchy, na její fyziologii a patofyziologii. 

Dále pojednává o nádorových onemocněních míchy, jejich 

symptomatologii, diagnostice a léčbě. Praktická část se zaobírá 

kazuistikou konkrétní pacientky, zahrnující vstupní vyšetření, 

podrobný popis všech terapeutických jednotek a výstupní vyšetření se 

zhodnocením terapie. Tato část vznikla na rehabilitačním oddělení ve 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období 21. 1. 2019 – 15. 2. 

2019.  

Výsledky: U pacientky došlo ke zlepšení zdravotního stavu ve smyslu zvýšení 

svalové síly DKK, rozsahů kloubů DKK, zlepšení zapojení svalů HSSP, 

kvality sedu, stoje a chůze, což je dále popsáno ve zhodnocení terapie. 

Terapii lze považovat za úspěšnou. 

Závěr: Bylo dosaženo předem stanovených cílů, vzhledem k dosaženým 

výsledkům byl prokázán pozitivní efekt zvolených terapeutických 

metod a přístupů. 

Klíčová slova: míšní tumor, hrudní páteř, spasticita, paraparéza, dolní končetiny, 

fyzioterapie 

  



 

 

Abstract  

Author: Jan Novák 

Title of thesis: The case study of physiotherapeutical treatment of the patient with a 

diagnosis of spastic paraparesis as a result of intradural meningioma 

Objective: The aim of this bachelor thesis is to elaborate theoretical knowledge 

about a spastic paraparesis as a result of intradural meningioma. The 

theoretical knowledges and findings were used as a base for creating 

proper physioterapeutical treatment for patients with diagnosis 

mentioned above.    

Methods:  The thesis is devided into two parts, the theoretical part is aimed 

to spinal and spinal cord anatomy, its physiology and patophysiology. 

Moreover information about spinal cord tumors, their symptomatology, 

diagnostics and treatment are included. The practical part contains the 

case study of patient and includes in kinesiological analysis, detailed 

description of all the therapeutic units, out kinesiological analysis 

and the conclusion. This part gains its practical findings 

from specialized experience at rehabilitation department in Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady in period from 21st January to 15th 

February, 2019. 

Results:  Patient´s health condition has been improved. We could observe better 

muscle strenght and range of motion of lower extremities 

and participation of core muscles. Moreover quality of sitting, standing 

and walking has also showed positive results. These changes are 

described in detail in conclusion. As a consequence of improvements 

mentioned above the theraphy can be concluded as effective.  

Conclusion: Every previously set aim of this thesis was completed and regarding to 

their results, the positive effect of choosen therapeutical methods were 

proven. 

Key words: spinal tumor, thoracic spine, spasticity, paraparesis, lower limbs, 

physiotherapy 



 

 

Seznam zkratek 

ADL – všední denní činnosti (activities of daily living) 

AS – akce srdeční 

BMI – index tělesné hmotnosti (body mass index) 

C – cervikální 

cm – centimetr  

CNS – centrální nervová soustava  

CTh – cerviko-thorakální  

č. – číslo  

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny  

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace 

EMG – elektromyografie  

F – frontální rovina 

FH – francouzské hole  

FN – fakultní nemocnice 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HAZ – hyperalgická zóna 

HKK – horní končetiny 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

kg – kilogram  

KR – kineziologický rozbor 

L – lumbální  

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus  

mg – miligram 



 

 

mm. – musculi 

MR – magnetická rezonance 

NF – neurofyziologický 

Obr. - obrázek 

per os – ústní podání, např. léku 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

R – rotace  

rr. – reflexy  

RÚ – rehabilitační ústav 

S – sakrální 

s – sekundy  

S(rovina) – sagitální rovina 

SIADH – syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (syndrome of 

inappropriate antidiuretic hormone secretion) 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior  

SRJ – spinální rehabilitační jednotka 

St. p. – status praesens 

Stp. – status post 

T – transversální rovina 

Tab.  – tabulka  

Tbl. – tableta 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

TF – tepová frekvence 

Th – thorakální  



 

 

TK – krevní tlak 

TrPs – trigger pointy 

VAS – Vizuální analogová škála 

VRL – Vojtova reflexní lokomoce 

WC – toaleta 

WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) 
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1 Úvod 

Míšní neoplazmata primárně vznikající v oblasti míchy a páteře tvoří pouze malé 

procento nádorových onemocnění. Jejich rozvoj může být pozvolný a po dlouhou dobu 

také asymptomatický. Klinický obraz se liší podle horizontální a vertikální lokalizace. 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky po operaci 

intradurálního meningeomu s následnou spastickou paraparézou dolních končetin. 

Problematika byla zpracována jak v rovině teoretické, tak prakticky formou kazuistiky. 

Obecná část je věnována teorii k tématu spastické paraparézy na podkladě 

intradurálního meningeomu. Pojednává o anatomii a kineziologii míchy a páteře, 

problematice míšních nádorů, jejich klinickém obrazu, diagnostice a léčbě zaměřené 

primárně na intervenci fyzioterapeuta.  

Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta, která se skládá z jeho anamnézy, 

vstupního kineziologického rozboru, krátkodobého a dlouhodobého plánu, denního 

záznamu proběhlých terapií, výstupního kineziologického rozboru a zhodnocení efektu 

terapie. Tato část byla zpracovávána na rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady v období 21. 1. 2019 – 15. 2. 2019.  
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie páteře 

Páteř patří společně s kostrou hrudníku a lebkou k osové neboli axiální kostře 

a společně s nosnou funkcí tvoří mechanickou ochranu pro míchu. Je složena 

ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových obratlů, které druhotně vytváří kost 

křížovou a 4-5 obratlů kostrčních, které srůstají v kost kostrční (1). 

Obratel je složen ze tří základních částí, které jsou tělo, oblouk a obratlové 

výběžky. Jednotlivá těla obratlů jsou oddělena meziobratlovými destičkami, které plní 

funkci tlumiče a napomáhají tak nosné funkci obratlových těl. Další částí obratle 

je oblouk, který zezadu nasedá na obratlové tělo a jeho hlavní funkcí je ochrana míchy 

probíhající skrz páteřní kanál jednotlivých obratlů. Tento kanál je kromě obratlových 

oblouků ohraničen zadními obvody meziobratlových destiček a vazy spojujícími 

jednotlivé obratlovými oblouky. Na oblouky jednotlivých obratlů jsou napojeny výběžky, 

jejichž hlavní funkcí je umožňovat vzájemnou pohyblivost obratlů (1). 

Processi articulares jsou výběžky, které vzájemně spojují dva sousední obratle 

a pro snazší artikulaci jsou jejich kloubní plošky kryty chrupavkou. Dále 

se na jednotlivých obratlích nachází výběžky příčné a trnové, které tvoří místa úponů 

svalů a vazů. Obratle jednotlivých úseků páteře se od sebe liší tvarem zmíněných částí 

(1). 

Meziobratlové otvory – foramen intervertebrale tvoří společně s páteřním 

kanálem důležitý útvar v souvislosti s míchou. Jsou ohraničeny dolní incisurou vyššího 

obratle, meziobratlovou destičkou, spojenými kloubními výběžky sousedních obratlů 

a horní incisurou nižšího obratle. Nachází se vždy párově mezi dvěma obratli. Tvoří 

otvor, kterým prochází jednotlivé míšní nervy, které vznikají spojením předních 

a zadních míšních kořenů. (1). 
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2.2 Anatomie míchy 

Společně s mozkem tvoří mícha neboli medulla spinalis centrální nervovou 

soustavu. Její samostatná délka je 40-50 cm, z kraniální části tvoří pokračování 

prodloužené míchy, kde je ohraničena odstupem prvního nervového kořene mezi prvním 

obratlem a os occipitale, v kaudální části se zužuje a přechází v conus medullaris v úrovni 

L1-L2, kde také končí. Conus medullaris dále pokračuje skrz páteřní kanál pouze 

jako filum terminale končící v oblasti S2 srůstem s jeho periostem (2). Cauda equina je 

označení pro nervové kořeny bederních, křížových a kostrčních nervů, které probíhají 

skrz páteřní kanál za conus medullaris (3). Důvodem, proč samotná mícha nesahá 

až po samotný konec páteře, je nerovnoměrný poměr jejího růstu k růstu páteři, která 

roste rychleji (2).  

Probíhá v páteřním kanálu a je kryta plenami, ve kterých je upevněna díky vazům, 

zvaných ligamentum denticulatum, které jsou součástí právě z jednoho z obalů, 

omozečnice. K fixaci míchy dále napomáhají výstupy jednotlivých míšních nervů 

skrz foramen intervertebrale a napojení pars spinalis fili terminalis na druhý sakrální 

obratel (3). Celkově se mícha skládá ze 31 segmentů: 8 krčních, 12 hrudních, 

po 5 pro oblast bederní a křížovou a 1 segment kostrční. Kromě obratle C1 mají všechny 

segmenty přední a zadní nervový kořen, které po spojení tvoří míšní nerv procházející 

skrz foramen intervertebrale (4). 

Na jejím povrchu lze makroskopicky rozeznat několik útvarů. V oblasti C3 – T2 

se nachází intumescentia cervicalis, což je zbytnění v důsledku zvýšeného množství 

motoneuronů pro horní končetiny. Stejný útvar se nachází v oblasti L4 – S2, odkud jsou 

inervovány končetiny dolní. Na povrchu lze také rozeznat rýhy, které oddělují míšní 

provazce (3). Jsou to fissura mediana anterior, probíhající na přední straně míchy 

ve střední čáře, sulcus medianus posterior, který je mělký a probíhá ve středu zadní části 

míchy, sulcus anterolateralis ventrolaterálně probíhající po obou stranách míchy a tvořící 

výstup pro vlákna předních kořenů míšních nervů a sulcus posterolateralis, probíhající 

dorsolaterálně, skrz nějž vystupují vlákna zadních kořenů míšních (5). 
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2.2.1 Vertebromedulární topografie  

Jelikož je růst míchy a páteře nerovnoměrný, nemůžeme míšní kořeny přisuzovat 

přímo přilehlým obratlům. Pro lepší orientaci nám v tomto případě slouží 

Chipaultovo pravidlo, které popisuje úroveň míšních kořenů odpovídajících 

trnovým výběžkům obratlů – processi spinosi (3).  

• Trny horní C páteře – stejné míšní segmenty 

• Trny dolní C páteře – míšní segment + 1 – např. obratel C7 = míšní segment C8 

• Trny horní T páteře – míšní segment + 2 – např. obratel T3 = míšní segment T5 

• Trny dolní T páteře – míšní segment + 3 – např. obratel T8 = míšní segment T11 

• Obratle T10 – T12 – bederní segmenty (L1 – L4) 

• Přechod T12 – L1 – epiconus – bederní a křížové segmenty (L5-S2) 

Obratel L1 – L2 – conus – křížové segmenty S3 – S5 + Co 

 (3) 

 

Obr. č.: 1 - Zakončení míchy (6) 
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2.2.2 Míšní obaly  

Míšní pleny jsou pojivové tkáně, které obalují CNS a chrání ji před poškozením. 

V mozku i míše se nachází tři typy míšních plen: tvrdá plena – dura mater, pavoučnice – 

arachnoidea a omozečnice – pia mater (6). 

Dura mater se nachází na povrchu míchy a je oddělena od páteřního kanálu 

prostřednictvím epidurálního prostoru. Tento prostor je vyplněn tukovou tkání 

a vaskulární pletení (6). Tvoří vakovitý obal, který jde od foramen magnum až po kostrč, 

kde končí ve formě pars duralis fili terminalis (3). 

Arachnoidea je tenká avaskulární membrána připojena na dura mater 

svým povrchem díky adhezi. K pia mater je připojena za pomoci vláken pojivové tkáně, 

která je společně s mozkomíšní tekutinou situována v subarachnoidálním prostoru. 

Posledním obalem je cévně zásobená pia mater pevně přiléhající na povrch míchy (6). 

 

2.2.3 Cévní zásobení míchy 

Stejně jako každý orgán lidského těla je i mícha cévně zásobována. Krev je 

přiváděna prostřednictvím tepen nacházejících se v blízkosti páteře a pro každý segment 

ji přivádějí jiné velké tepny (8). 

Pro krční oblast míchy jsou to a. vertebralis, a. cervicalis profunda, a. cervicalis 

ascendens. Pro hrudní míchu to jsou a. cervicalis profunda, a. intercostalis suprema, 

aa. intercostales posteriores, a. subcostalis. Míchu v oblasti beder zásobí aa. lumbales, 

dolní bederní a křížová oblast jsou zásobovány pomocí aa. sacrales laterales, 

a. iliolumbalis (8). 

Vlastní míšní tepny prochází skrz foramen magnum a podél míchy 

až po její konec. Jsou to tepny a. spinalis anterior, která probíhá ve fisura mediana 

anterior a její větve zásobují přední 2/3 míchy a a. spinales posteriores (dextra et sinistra), 

vedoucí v sulcus posterolateralis zásobujíc zadní 1/3 míchy. Míšní pleny, obratle a 

meziobratlové ploténky zásobují a. radicularis anterior et posterior. Nejsilnější míšní 

tepna a. radicularis magna Adamkiewiczi vstupuje do páteřního kanálu foramen 

verterbrale v úrovni T9 – T11 a zásobuje lumbosakrální intumescenci a dolní 2/3 míchy. 

Její přerušení může způsobit paraplegii (3). 
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Krev je z míchy odváděna míšními žilami. V epidurálním prostoru se nachází 

plexus venosi vertebrales interni, který je podél míšních kořenů a přes obratlová těla, 

prostřednictvím venae basivertebrales spojen s plexus venosi vertebrales externi, z něhož 

krev dále pokračuje do žil v okolí páteře (8). 

 

2.2.4 Míšní segment 

Průřez míchy se liší v jednotlivých míšních etážích svým tvarem a poměrem bílé 

a šedé hmoty míšní. V krční oblasti je její tvar oválný, v oblasti hrudní a bederní má tvar 

kruhový. Největšího průměrů dosahuje v oblasti krční a lumbosakrální intumescence (7). 

Uprostřed míchy se nachází centrální kanál míšní, který je kaudálně uzavřený na konci 

míchy a kraniálně navazuje na centrální kanál prodloužené míchy. Uvnitř něj se nachází 

mozkomíšní mok (5). 

Šedá hmota míšní  

Kolem centrálního kanálu se je situována šedá hmota míšní s tvarem motýla 

či písmene H. Je tvořena těly nervových buněk, neurogliemi a cévami. Anatomicky je 

dělena na tři části neboli rohy – zadní, přední a postranní, v prostoru označovány jako 

míšní sloupce (9). 

Axony velkých buněk předních rohů odchází z míchy předními míšními kořeny 

jako alfa eferentní a jejich funkcí je inervace kosterní svaloviny. Axony malých 

nervových buněk také prochází předními míšními kořeny, jsou nazývány gama 

eferentními a inervují intrafuzální vlákna nacházející se ve svalových vřeténkách (7). 

Nervové buňky zadních rohů dostávají skrz zadní míšní kořeny informace 

o bolesti, teplotě, dotyku, propriocepci, dvoubodové diskriminaci a vibraci. V úrovní 

hrudní a bederní míchy navíc přijímají informace o nastavení svalových vřetének, 

šlachových tělísek a stavu viscerálních orgánů (7).  

Postranní sloupec se nachází v oblasti od prvního hrudního po druhý až třetí 

lumbální segment míchy a příslušné nervové buňky tvoří základ pro preganglionová 

sympatická vlákna. V oblasti druhého až čtvrtého sakrálního segmentu vznikají 

preganglionová vlákna parasympatická (9). 
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Bílá hmota míšní 

Bílá hmota míšní obklopuje šedou hmotu míšní a je tvořena kombinací nervových 

vláken, neuroglií a cév. Její barva je způsobena převahou myelizovaných nervových 

vláken (7). V jejich provazcích probíhají míšní dráhy. Obdobně jako šedou hmotu 

rozdělujeme bílou hmotu míšní na tři části – zadní, postranní a přední provazce (5). 

Dráhy spinospinální vzájemně propojují jednotlivé míšní etáže, dráhy ascendentní 

vedou informace výše k nadřazeným částem CNS a dráhy descendentní, které přivádějí 

informace z nadřazených struktur do šedé hmoty míšní (10). 

Ascendentní dráhy začínají v míšních gangliích, odkud vedou přes zadní rohy 

šedé hmoty k jádrům zadních rohů. Odtud pak pokračují jako vzestupné dráhy míšní. 

Nejdůležitějšími drahami pro klinickou praxi jsou tractus spinotalamicus, dělící se 

na laterální a mediální část, ve které leží nejvnitřněji vlákna z kaudálních segmentů. Vede 

informace o algickém, termickém a částečně taktilním čití. Společně s ní vedou informace 

tractus spinoreticularis a tractus spinotectalis (10). Dále vychází ze zadního rohu míšního 

tractus spinocerebellaris vedoucí vzruchy z interoreceptorů kloubů, šlach a svalů a také 

podněty z receptorů kožních. Fasciculus gracilis vedoucí vlákna z lumbální a dolní 

torakální oblasti a fasciculus cuneatus vedoucí vlákna z oblasti horní torakální 

a cervikální přenáší informace o dotyku a symbolickém čití (2). Dráhy vedoucí 

diskriminační čití pokračují kraniálním směrem jako nezkřížené, dráhy vedoucí algické 

a termické se kříží a kraniálně probíhají v postranním a předním provazci opačné strany 

a míchy (5). 

Z descendentních drah je největší tractus corticospinalis neboli pyramidová dráha, 

jejíž funkcí je převádět informace o volním pohybu. Dělí se na anteriorní nezkříženou 

část a laterální část, která se kříží v decussatio pyramidum, končí 

na motoneuronech předních rohů míšních a primárně ovlivňuje distální svaly končetin. 

Anteriorní část dráhy se kříží až v úrovni segmentů, ke kterým sestupuje a svým působení 

ovlivňuje axiální a proximální svaly končetin (4). 

Ostatní descendentní extrapyramidové dráhy jsou vývojově starší než tractus 

corticospinalis, probíhají přes vmezeřené interneurony v šedé hmotě míšní a končí taktéž 

v předních rozích na lokálních motoneuronech (2). Jmenovitě se jedná o tractus 

rubrospinalis, jehož funkcí je aktivace flexorů a inhibice extenzorů, tractus 
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reticulospinalis ovlivňující afla a gama motoneurony, jejichž prostřednictvím zvyšuje 

tonus extenzorů a tractus vestibulospinalis převádějící informace o rovnováze 

ze středního ucha a svou funkcí napomáhá k udržování vzpřímeného postoje díky zvýšení 

tonu extenzorů. Poslední drahou je tractus tectospinalis, který reguluje pohyby hlavy 

a krku na základě zrakových vjemů (5). 

Motorická funkce míšního segmentu 

Hlavním úkolem segmentu míšního je koordinace svalové činnost při vykonávání 

pohybu. Propriospinální dráhy zprostředkovávají vhodnou spolupráci jednotlivých 

svalových skupin tak, aby bylo pohyb možné provádět co nejkvalitněji a nejekonomičtěji. 

Svým působením zlepšují fixaci proximálního segmentu, aktivují neutralizační svaly, 

které inhibují vedlejší pohybové komponenty svalu provádějícího pohyb a společně 

s reflexem reciproční inhibice tlumí činnost antagonisů (5). 

Základní funkcí míšního segmentu je reflex. Jeho okruh je tvořen receptorem, 

aferentní dráhou, centrem, eferentní dráhou a efektorem (11). 

Základním elementem spinální motoriky je monysynaptický napínací reflex. 

Jedná se o proprioceptivní reflex, který začíná na intrafuzálních vláknech svalového 

vřeténka, která při jeho protažení vysílají vzruchy přímou zprávu prostřednictvím 

dostředivé dráhy směrem do míchy, kde jsou přímo převedeny na alfamotoneuron svého 

agonisty a jeho prostřednictvím způsobují jeho kontrakci. Kontrakce svalu může 

proběhnout i přímým podnětem z alfamotoneuronu. Informace z intrafuzálních vláken je 

zároveň vedena přes míšní interneurony jako polysynaptický reflex. Prostřednictvím 

reciproční inhibice snižuje aktivitu motoneuronů antagonistických svalů (12). Dále má 

excitační vliv na motoneurony svalů synergistických. Mechanismem svého působení 

vytváří napínací reflex stálou adaptaci délky daných svalů na pohyb, která je navíc 

kontrolována polysynaptickým reflexem přes mozkový kmen a mozkovou kůru (13).  

Naprosto opačným způsobem funguje šlachový reflex, což je proprioceptivní 

bisynaptický reflex s funkcí ukončení svalové kontrakce vyvolané napínacím reflexem 

(13). Začíná prostřednictví Golgiho aparátu a svým působením zvyšuje aktivitu 

antagonistických motoneuronů a inhibuje aktivitu agonistického svalu. Jeho nástup 

se uskutečňuje s malým zpožděním, jelikož probíhá přes míšní interneurony (14). 



19 

 

 

Obr. č.: 2 - Spinální motorický okruh (11) 

 

Druhou skupinou jsou reflexy exteroceptivní. Je to skupina polysynaptických 

reflexů, jejichž vybavení probíhá přes kožní receptory (11). Na rozdíl od reflexů 

proprioceptivních je odpovědí kontrakce celé skupiny svalů (13). Flexorový reflex je 

obranný reflex, který je možno vybavit bolestivým podnětem, popřípadě elektrickou 

stimulací kožního nervu. Jeho odpověď se projevuje aktivitou flexorových skupin (14), 

která je usnadněna principem reciproční inervace inhibující aktivitu antagonistů. 

Extenzorový reflex je vyvoláván tlakem působícím na chodidlo a způsobuje extenzi dolní 

končetiny, následkem čehož působí jako antigravitační. Spojením předešlých dvou 

reflexů vzniká zkřížený extenzorový reflex (5). 
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2.3 Symptomy míšní léze 

2.3.1 Motorické  

Porucha motorické funkce s sebou přináší postižení svalového napětí, svalové 

kontrakce a relaxace, souhry agonistů, synergistů, antagonistů, z čehož ve výsledku 

vyplývá změna až poškození pohybových stereotypů (15). 

Základním hlediskem, které je potřeba stanovit pro úspěšnou terapii, je vymezení 

postižení na centrální nebo periferní motoneuron, popřípadě na jejich kombinaci (15). 

Začátek periferního neuronu se nachází v předních rozích míšních a se svalovými 

vlákny, která inervuje, tvoří motorickou jednotku (16). Jeho postižení může být 

lokalizováno v oblasti jader, kořenů či kmenů periferních nervů, gangliových buněk 

předních rohů míšních, plexů i nervových kmenů (10). Jeho porucha je charakterizována 

snížením svalového tonu, myotatických reflexů, obrnou svalů inervovaných daným 

nervem a svalovou atrofií. Nevyskytují se iritační ani zánikové příznaky, časně dochází 

k vazomotorickým změnám, objevují se fascikulace neboli spontánní záškuby svalových 

snopců a fibrilace pozorovatelné na EMG (16). 

Centrální motoneuron je porušen při poškození CNS. Konkrétně dochází 

k poškození pyramidových i extrapyramidových drah. Je charakterizován spektrem 

negativních a pozitivních příznaků. Negativní příznaky zahrnují slabost a poruchy 

obratnosti, zatímco příznaky pozitivní jsou charakterizovány zvýšenou až nepřiměřenou 

motorickou aktivitou (16). Bezprostředně po příhodě dochází ke vzniku hypotonie 

až atonie, následně vzniká hypertonie, která je příznakem pozitivním a je zároveň součástí 

spastického syndromu. Dalšími pozitivními příznaky jsou hyperreflexie, klony, 

které vznikají při prudkém protažení svalu, iritační příznaky, např. Babinsky a příznaky 

zánikové, Mingazziny. Z příznaků méně výrazných se vyskytuje nemožnost vybavení 

břišních reflexu na postižené straně. Svalové atrofie a vazomotorické změny se objevují 

v pozdějších stádiích (10). 

Spasticita 

Spasticita je motorická porucha charakterizována nepřiměřeným zvýšením tonu 

svalu při jeho rychlém protažení. K jejímu hodnocení se nejčastěji používá Ashworthova 

škála. Vyšetřující subjektivně hodnotí svalový tonus za využití pětibodové škály, 
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kde první stupeň značí normální svalový tonus a stupeň pět neschopnost pasivního 

pohybu. Dále existují její modifikace přidávající různé mezistupně (17). 

Normální svalový tonus je obrazem rovnováhy mezi inhibičními a excitačními 

impulzy přicházejícími na alfa motoneuron, vzniku spasticity tedy předchází jejich 

nerovnováha. Může mít řadu příčin zahrnujících snížení míšních inhibičních mechanismů 

z mozkových center, hyperexcitabilitou alfamotoneuronu nebo zvýšenou aktivitou gama 

vláken ovlivňujících napětí vláken svalového vřeténka. Je s ní spojena hyperreflexie 

napínacích reflexů podmíněných jejich zvýšenou dráždivostí a snížením jejich inhibice 

(18). Dalšími klinickými příznaky spasticity jsou pyramidové příznaky a bolestivé 

spazmy (17). 

 

2.3.2 Senzitivní  

Důležitost senzitivního systému tkví v přijímání podnětů vstupujících 

do organismu. Ty přichází jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí a jsou jeho pomocí 

převáděna k vyšším centrům skrz zadní kořeny míšní, v jejichž gangliích se nachází první 

neurony těchto drah. Pokračují k zadním rohům a dále vedou prostřednictvím zadních 

provazců. Mezi senzitivně povrchově vnímané podněty patří bolest, chlad a teplo, 

částečně i dotyk a hrubý tlak. Jejich vlákna přechází v míše na kontralaterální stranu 

a vytváří spinotalamický trakt, ve kterém jsou nejlaterálněji uložena vlákna pro dolní 

končetiny. Systém zadních provazců míšních vede vlákna hlubokého čití s informacemi 

o pohybocitu, polohocitu a vibračním čití. V míše probíhají stejnostrannými míšními 

provazci. Společně s vlákny dotykového čití zajišťujícími dvoubodovou diskriminaci. 

Uložení vláken vzhledem k jejich výši napojení je přesně opačné než u spinotalamického 

traktu, což znamená, že vlákna z nejkaudálnějších segmentů jsou uložena mediálně (11). 

Při samostatné poruše jedné z těchto drah se jedná o tzv. disociovanou poruchu 

čití, při postižení obou systémů vzniká asociovaná či globální porucha, která je 

charakterizována postižením jednotlivých senzitivních kvalit vedených příslušnou 

dráhou. Základními poruchami čití jsou parestezie charakterizované jako pocity brnění 

či mravenčení, dysestezie s obdobnými subjektivně nepříjemně vnímanými pocity. 

Kvantitativně může docházet k hypestezii, hyperestézii nebo úplné necitlivosti, anestezii, 
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z hlediska vnímání bolesti k hyperalgézii, hypalgézii nebo až k analgézii. Bolestivé 

vnímání nebolestivých podnětů je označováno jako alodynie (11). 

 

2.3.3 Autonomní  

Ke vzniku autonomních dysfunkcí může dojít poškozením preganglionového 

parasympatického neuronu, motoneuronu, popřípadě poškozením příslušných míšních 

drah. Poruchy nejvýrazněji postihují mikci, defekaci a sexuální funkce (4). 

Centrum pro řízení mikce se nachází mezi míšními segmenty S2 – S4.  Na základě vztahu 

poškození míchy k této úrovni můžeme očekávat odlišné klinické projevy. Stimulace 

přicházející z CNS realizuje volní mikci, její tlumení mikci naopak inhibuje. Zásadní 

funkci pro správné fungování mikce má m. detrusor urinae. K jeho volní aktivací, která je 

podněcována náplní močového měchýře, dochází společně s relaxací svalů pánevního 

dna a zevních sfinkterů k volní mikci. Postižení močového měchýře se projevují jako 

automatický spinální měchýř při poškození nad mikčním centrem, kdy v ideálním případě 

dochází k reflexní mikci při naplnění o objemu 350 ml. Autonomní spinální měchýř 

vzniká při lézi mikčního centra v oblasti S2-S4, moč musí být evakuována tlakem 

na podbřišek (2). 

Míšní léze bývá taktéž spojena se sexuálními poruchami, kterými jsou porucha 

erekce a ejakulace. Erekce je zajišťována z oblasti sakrálního parasympatiku 

a thorakálního sympatiku (11).  

 Bezprostředně po míšním šoku dochází také ke zpomalení až zástavě střevní 

peristaltiky, což ohrožuje pacienta vznikem ileu. Zpravidla dochází ke spontánní úpravě 

v rámci několika dnů (10).U některých případů může naopak docházet k inkontinenci 

(11). 
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2.4 Míšní syndromy 

V případě, kdy dojde k poškození míchy na základě jakéhokoli patologického 

procesu, vznikají deficity na úrovni motorické, senzitivní i autonomní, popřípadě jejich 

vzájemné kombinace. Klinický obraz vždy záleží na charakteru léze (4). Onemocnění 

míchy může být traumatického, vaskulárního, neoplastického, infekčního, zánětlivého, 

metabolického, endokrinního, toxického nebo dědičného původu (19).  

Poškození míchy mohou být výsledkem akutního, subakutního nebo chronického 

procesu. Poranění může být kompletní, kdy dochází k úplnému přerušení míchy bez 

náznaku nervového spojení s částí pod úrovní léze. Tento typ míšního poškození vzniká 

v případech akutního totálního přetětí míchy nebo v situacích, kdy dochází postupně 

k jejímu úplnému utlačení například nádorem. Nekompletní postižení míchy je 

charakterizováno zachováním částí motorických nebo senzitivních funkcí pod místem 

poškození (4). Při stanovení přesnější diagnózy je vždy důležité určení topografické 

lokalizace poškození (19). 

 

2.4.1 Vertikální míšní topika 

Úroveň míšního poškození je důležitým faktorem pro vytvoření diagnózy a vývoj 

následné prognózy. Trauma v oblasti krční páteře vede ve většině případů k quadruparéze 

neboli částečné ztrátě volní svalové činnosti ve všech čtyřech končetinách 

nebo k quadruplegii, což je označení pro úplnou ztrátu volní hybnosti. Postižení v hrudní 

oblasti je často spojeno s paraparézou nebo paraplegií, tzn. se snížením nebo úplnou 

ztrátou hybnosti končetin dolních. V obou případech dochází ke vzniku spasticity. 

Poškození na úrovni lumbální části páteře je spojeno s paraperézou proměnlivé 

závažnosti bez doprovodu spasticity (14). 

 

2.4.2 Horizontální míšní topika 

Syndrom transversální míšní léze 

Neurologické deficity tohoto typu míšního poškození vyplývají z příčného přetětí 

míchy v určité úrovni, ve většině případů z traumatického nebo ischemického původu. 

Klinicky se těsně po traumatu prezentuje chabou parézou se ztrátou čití všech modalit, 
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dysfunkcí svěračů, zastavením střevní aktivity a vyhasnutím sexuálních funkcí. Po 

odeznění míšního šoku vzniká spastická paraparéza nebo paraplegie, v případě léze 

v oblasti krční páteře quadruparéza nebo quadruplegie (19). 

Bronwnův-Séquardův syndrom 

Nejčastěji je způsoben vznikem neoplazmatu. Postižení přesně jedné poloviny 

míchy je velmi vzácné, ve většině případů spíše dochází k pouze k částečné unilaterální 

lézi. Projevy mohou být stejnostranná paréza, počáteční teplotou a začervenání kůže, 

v některých případech ztráta pocení, přechodná kožní hyperestezie, ztráta 

proprioceptivního a vibračního čití, periferní paréza, svalová atrofie, anestezie a analgezie 

oblasti inervované z daného segmentu. Na kontralaterální straně se projevuje ztrátou 

bolestivého a termického čití. Taktilní čití je porušeno pouze mírně (19). 

Centrální míšní syndrom 

Jedná se o běžný projev syringomyelie, velmi často může být také způsoben 

nádorem nebo míšním krvácením. Projevuje se spasticitou končetin pod úrovní léze, 

primárně se vyskytující na horních končetinách. Bilaterálním zhoršením až vymizením 

algického a termického čití pod úrovní léze a dysfunkcí močového měchýře. Také 

postihuje autonomní a trofické funkce – pocení, růst nehtů a kostní metabolismus, opět 

více na horních končetinách. V úrovni léze může dojít ke vzniku periferní parézy (19). 

Oboustranná léze anterolaterální oblasti míšní 

Poškození způsobené ischemií oblasti zásobované a. spinalis anterior. Dle výše 

léze se projevuje quadruparézou (plegií) nebo paraparézou (plegií), disociovaným 

senzorickým deficitem a dysfunkcí močového měchýře (19). 

Provazcové syndromy 

Dále může dojít k postižení jen některých drah, na základě čehož vznikají 

provazcové syndromy. Nejčastějšími z nich jsou syndrom zadních provazců projevující 

se disociovanou poruchou hluboké citlivosti a spinální ataxií. Současně může dojít 

k postižení propriocepce, a tím ke snížení svalového tonu a hyporeflexii až areflexii. 

Druhým nejčastějším provazcovým syndromem je léze postranních provazců, který má 

obraz spastické parézy s poruchami taktilního čití (11). 
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Poškození míšního epikonu  

Jedná se o poškození v oblasti L4-S2, které se projevuje smíšenou či periferní 

paraparézou se zachování addukce a flexe v kyčelním kloubu a extenze v kloubu 

kolenním. Citlivost je porušena na zadní straně stehna. Jelikož jde o poškození 

nad mikčním centrem, dochází ke vzniku automatického spinálního močového měchýře. 

Erekce je porušena nebo nemožná, ejakulace nebývá (2). 

Syndrom conus medularis a cauda equina 

Tyto dva syndromy jsou v klinické praxi ve velkém množství považovány 

za totéž. Poškození conu je lokalizováno v oblasti L1 a L2 a jeho nejčastější příčinou je 

přímé spinální trauma v oblasti thorakolumbálního přechodu. V první řadě vzniká 

senzitivní deficit sedlového typu a dysfunkce svěračů, které jsou inervovány z míšní 

oblasti S2-S4. Vzniká autonomní močový měchýř. Motoricky se projevuje symetrickou 

pseudochabou perézou (4). 

 Postižení caudy naopak zahrnuje poškození jejích nervových vláken 

bez ovlivnění míchy samotné. Ve většině případů je způsobeno výhřezem meziobratlové 

ploténky nebo tříštivou zlomeninou obratle. Projevuje se zřetelnými motorickými 

symptomy typu asymetrické periferní parézy a asymetrickou radikulární bolestí. 

Dysfunkce svěračů se oproti syndromu kaudy projevují později (4). 
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2.5 Nádorová onemocnění míchy 

Vlastní nádory míchy a páteře se vyskytují 7krát méně častěji než nádory mozku 

a jsou dle typologie vzniku děleny na primární, které vznikají přímo v míše, jejích obalech 

nebo v obratlích a nádory sekundární, k nimž řadíme metastázy (2). Vyskytují 

se nezávisle na pohlaví, až na meningeomy, které se predominantně vyskytují u žen. 

Nejvyšší procento míšních neoplazmat tvoří právě meningeomy, schwanomy a gliomy 

(17). 

Typ nádoru Intramedulární Extramedulární 

intradurální 

Extramedulární 

extradurální 

Původ vzniku Mícha Meningy, míšní kořeny Páteř, epidurální tkáň 

Procentuální 

zastoupení 

5 % 40 % 55 % 

Tab. č.: 1 - Dělení míšních nádorů (20) 

  Velmi často dochází vlivem útlaku míchy k poruchám cévního zásobení, což má 

za následek difúzní hypoxii za současného zhoršeného venózního odtoku. Tím dochází 

ke vzniku edému míchy, který může způsobit výraznější deficit s odlišnou lokalizací 

než samotný nádor. Toto riziko je zvýšeno v oblasti hrudní části míchy, která je 

i při normálním stavu mícha hůře cévně zásobena (20). 

 

2.5.1 Dělení míšních nádorů 

Intramedulární nádory 

Primární intramedulární nádory 

Tento typ nádorů je velice vzácný a vyskytuje se asi v 5 % míšních nádorů. 

Ve většině případů se jedná o ependymom nebo astrocytom. Klinicky se projevují velmi 

pozvolna lokálními, zejména nočními bolestmi, segmentálními senzitivně-motorickými 

příznaky, radikulárnímí příznaky v postižených segmentech a spastickou paraparézou 

dolních končetin (21). Jejich pozvolné projevy tak způsobují ve velkém množství případů 

pozdní diagnostiku, která posléze znamená nižší šanci na plné uzdravení pacienta (20). 
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Metastázy 

Opět se jedná o vzácný typ nádorů, jejichž primárním zdrojem bývá karcinom plic 

a prsu. Projevují se lokální bolestí v páteři a radikulární bolestí, které na rozdíl 

od primárních intramedulárních nádorů během několika týdnů přejdou v transverzální 

míšní lézi nebo hemilézi Brownova-Sequardova typu (21). 

Nádory intradurální   

Většina primárních intradurálních nádorů postihuje míšní kořeny nebo meningy. 

Ostatní benigní nádory, nádory maligní, leptomeningeální metastázy a lymfomy jsou 

spíše vzácností (20). 

Nádory míšních kořenů 

Jedná se o druhé nejčastější nádory míchy. Ze zadních kořenů míšních vznikají 

dobře ohraničené schwannomy a neopouzdřené neurofibromy. Oba typy nádorů se můžou 

nacházet v jakékoli míšní úrovni. Klinicky dochází zprvu ke kořenovému 

postižení – kořenové bolesti a parestezie, které může v případě záměny za diskogenní 

afekce vyústit segmentální radio-medulární kompresí, charakterizovanou výpadky 

senzitivních a motorických funkcí. Jejich specifickým znakem jsou klidové bolesti, 

objevující se zejména v noci. V oblasti hrudních a horních bederních segmentů může také 

docházet k dysfunkci vnitřních orgánů, a být tak zaměňováno za interní onemocnění. 

Vzhledem k přídatným faktorům je postižení velmi variabilní, ale nejčastější nález 

v kompresivní fázi odpovídá asymetrické spastické paraparéze, akcentované 

homolaterálně s náznakem Brownova-Séquardova typu (20). 

Meningeomy  

V žebříčku spinálních neoplazmat jsou na třetím místě a vyskytují se zejména 

v oblasti hrudní páteře u žen v páté až sedmé dekádě. Ve většině případů se jedná 

o benigní nádory. Klinický obraz je po dlouhou dobu asymptomatický, jelikož 

meningeomy rostou pomalým tempem. Počátečně se projeví až jako segmentální míšní 

komprese. Vzhledem k tomu, že se nachází laterálně nebo ventrolaterálně od míchy, 

se projevují ve většině případů asymetrickou spastickou paraparézou dolních končetin 

s funikulárními paresteziemi, převážně na akru homolaterální končetiny. Následně 

přichází poruchy senzitivních funkcí, stejně tak poruchy sfinkterů (20). 
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Obr. č.: 3 - MR – Intradurálně umístěné ložisko způsobující kompresi míchy, meningeom (22) 

Metastázy 

Jak už bylo zmíněno, výskyt metastáz v subarachnoideálním prostoru je vzácný.  

Můžou vznikat z mozkových nádorů prostřednictvím mozkomíšních cest 

nebo z extrakraniálních nádorů. Prvotními příznaky bývají místní nebo kořenové bolesti, 

parestezie následované vývojem iritačně-zánikového pluriradikulárního syndromu. 

Metastatické nádory se nejčastěji týkají syndromu kaudy ve velkém procentu případů 

provázeného meningeálním syndromem. Pro potvrzení diagnózy se využívá vyšetření 

likvoru na zvýšenou hladinu bílkovin, nízkou hladinu glukózy a zvýšeného množství 

lymfocytů (20). 

Extradurální nádory 

Primární extradurální nádory 

Výskyt primárních extradurálních nádorů je vzácný. K této skupině patří maligní 

chordomy a primární spinální sarkomy, které pouze výjimečně způsobují míšní kompresi. 

Benigním nádorem je v nízkém počtu případů hemangiom, jehož projev je ve většině 

případů asymptomatický, stejně jako projev ostatních benigních extradurálních nádorů 

(20). 
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Metastázy 

Páteř je nejčastější lokalizací, ve které dochází k vytváření kostních metastáz. 

Tyto metastázy se vytvářejí uvnitř obratlových těl, v paravertebrálních depozitech, 

popřípadě jsou do epidurálního prostoru zaneseny krví. Nejčastěji jde nádory původně 

lokalizované v plicích, prsu či prostatě. Ve velkém procentu případů dochází ke kompresi 

míchy nádorovým bujením. Prvním klinickým projevem bývají parestezie, porucha 

hybnosti aker a bolest, která se může projevovat lokalizovaně v místě nádoru 

nebo kořenově na trupu či končetinách. Dále jsou klinicky pozorovatelné spazmy 

a lokální snížení hybnosti v několika pohybových segmentech páteře. Později přechází 

v symptomy segmentální míšní komprese, popřípadě komprese kaudy, v nejhorším 

případě přecházející v úplnou transverzální míšní lézí (20). 

 

2.5.2 Symptomy při nádoru míchy 

Symptomy při nádorech míchy jsou velmi podobné u všech typů míšních nádorů. 

Hlavním symptomem vyskytujícím se u většiny pacientů je bolest, která také bývá jedním 

z prvních symptomů (23). Vyskytuje se jak přímo v oblasti nádoru, tak i kořenově 

v příslušném dermatomu. Bolest v oblasti dermatomů je způsobena extramedulárními 

nádory umístěnými posterolaterálně. Postupně může dojít ke kompresivnímu míšnímu 

syndromu, který se projevuje senzitivními provazcovými příznaky, charakterizovanými 

silnými, daleko dosahujícími bolestmi v oblasti jedné nebo obou končetin. Často se tímto 

způsobem v počátku projevují nádory intramedulární. V případě krční a bederní páteře 

jsou často zmiňované potíže považovány za vertebrogenní bolesti zapříčiněné výhřezem 

meziobratlové ploténky. V případě hrudní oblasti páteře by měla vždy být zvažována 

přítomnost neoplazmatu (15). 

Společně s bolestí jsou dalšími příznaky parestezie a porucha mobility, která je 

způsobena útlakem předních kořenů míšních, projevující se svalovými spazmy 

přecházející v parézy. Pacient si stěžuje na svalovou slabost a neschopnost chůze (24). 

Méně častými, nicméně neméně závažnými symptomy jsou podle výšky 

lokalizace tumoru dysfunkce sfinkterů, tuhost kloubů, bolesti hlavy, závratě, zvracení 

a sexuální dysfunkce (23). 
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2.5.3 Diagnostika míšních nádorů 

V případě, že se u pacienta vyskytují předešlé symptomy, je potřeba zaměřit 

se na několik dalších věcí. V první řadě je důležité vědět, zda je bolest trvalá, popřípadě 

dochází-li k jejímu zhoršování, zda se vyskytuje nezávisle na aktivitě, zhoršuje se v noci, 

popřípadě jestli má pacient ve své anamnéze předchozích nádorové onemocnění. Dále 

nás zajímá, jestli se u něj bolest zad objevuje poprvé a má další symptomy nádorového 

onemocnění, jako jsou nauzea, zvracení či nevolnosti. Alarmujícími příznaky jsou 

vždy vzrůstající svalová slabost, zhoršená citlivost končetin a poruchy sfinkterových 

funkcí (25). 

Předpokladem pro úspěšnou diagnostiku míšního nádoru je tedy jednoznačně 

přesná anamnéza a včasné klinické vyšetření doplněné o zobrazovací metody ještě 

před tím, než dojde k výraznějšímu motorickému deficitu a k poruše cévního zásobení 

míchy, což s sebou do budoucna i přes úspěšnou léčbu přináší trvalé zůstatky (11). 

Nejpoužívanější a zároveň nejpřesnější metodou pro svou senzitivitu a specifitu 

ke stanovení přítomnosti expanzivního procesu je magnetická rezonance. Navíc dokáže 

spolehlivě prokázat poškození skeletu, které musí být zhodnoceno v následném postupu 

léčby nádorového onemocnění (26). Pro její větší přesnost je možné použít kontrastní 

látku, která pomůže spolehlivě zvýraznit tkáně a struktury ve sledované (25).  

Pro zjištění změn v samotných obratlích se využívá rentgenové vyšetření, které 

prokáže přítomnost metastázy či primárního tumoru obratle. Může docházet k destrukci 

obratle, k zvýšení struktury nebo k jejich kombinaci. Scintigrafie skeletu se používá pro 

svou větší senzitivitu, ale její nevýhodou je nižší specifita (11). Pro přesné stanovení typu 

neoplazmatu je prováděna biopsie. Ve výjimečných případech se pro pomocnou 

diagnostiku využívá výpočetní tomografie (25). Maligní procesy může odhalit vysoká 

sedimentace, na destruktivní změny skeletu upozorňuje zvýšená hodnota alkalické 

nebo kyselé fosfatázy, u nádorů mening pak přítomnost nádorových buněk v likvoru (11). 
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2.6  Léčba nádorového onemocnění 

Stejně tak jako u diagnostiky je i u léčby neoplazmat nejdůležitější raný přístup. U většiny 

nádorů se uchylujeme v první řadě k radikální chirurgické léčbě, díky níž se v ideálním 

případě podaří odstranit nádor totálně. Předpokladem pro úspěšné odstranění celého 

neoplazmatu je jeho dobré ohraničení (24). Pokud je neohraničený, lze ve velkém 

procentu případů provést pouze parciální exstripaci nebo jen dekompresní operaci, 

která je při neztišitelných bolestech doplněna o chordotomii. Při chirurgické léčbě 

metastáz obratlových těl následuje ve většině případů spongioplastika a spondylodéza 

postižené oblasti. Nádory míšních kořenů bývají odstraněny s příslušnou částí kořene, 

meningeomy s částí tvrdé pleny (20). Naopak u intramedulárních metastáz není operační 

zákrok indikován (21). 

Pro léčbu metastáz intramedulárních i extradurálních se prokazuje velice pozitivní 

účinek radioterapie za současných vysokých dávek kortikosteroidu dexametazonu. 

Chemoterapie se také používá spíše jako pomocná terapie v pooperačních případech, 

kdy hrozí riziko dalšího průběhu onemocnění, i přes odstranění samotného ložiska (21). 

U intraspinálních nádorů je velice důležitá analgetická a další symptomatologická 

léčba (21). Při krutých bolestech lze snižovat utrpení pacienta kontinuální epidurální 

aplikací opioidních látek nebo spinotalamickou traktotomií. Mnohdy bývá tišení bolesti 

za současného podávání anxiolytik jedinou terapií v terminálním fázi metastatického 

postižení páteře (20). 
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2.7 Terapie spastické paraparézy dolních končetin 

Pooperační péče o pacienty se spastickou paraparézou je záležitostí 

interdisciplinárního týmu, který je tvořen lékařem, pacientem a jeho rodinou, 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotními sestrami, pečovateli, nutričními specialisty, 

psychology a sociálními pracovníky. Jejich hlavním cílem je udržení nejvyššího možného 

stupně kondice, získání nezávislosti pacienta a prevence sekundárních komplikací. 

Základním předpokladem pro zlepšení zdravotního stavu pacienta je právě jeho motivace 

a spolupráce (18). 

U rehabilitace pacientů s paraparézou dolních končetin je stěžejní lokalizace 

a míra postižení. U osob s kompletní paraplegií v úrovni Th1-Th8 není možné obnovení 

volní kontroly svalů dolních končetin, u 15 % pacientů s kompletní lézí v úrovni 

Th9 – Th11 a u pacientů s kompletní lézí pod úrovní Th12 je šance na alespoň částečné 

znovuzískání funkce dolních končetin. Až u 80 % osob s inkompletní paraplegií dojde 

v rámci jednoho roku k částečnému znovuobnovení pohybů flexe v kyčelním kloubu 

a extenze v kolenním kloubu, což je předpokladem pro zvládání chůze (18). 

 

2.7.1 Akutní péče 

V akutní postoperační péči je hlavním cílem prevence sekundárních komplikací, 

jako jsou kontraktury, dekubity a tromboembolická nemoc. K jejich předcházení 

se využívají metody napomáhající udržení rozsahu pohybu – pasivní a aktivní pohyby, 

dlahování, polohování a posilování vybraných svalových skupin, respirační fyzioterapie 

a cvičení v představě. Velmi užívanou metodou je prolongovaný strečink, který facilituje 

funkční pozici v kloubu a snižuje spasticitu svalů. Neoddělitelnou částí akutní péče tvoří 

informování pacienta o jeho aktuálním stavu a pohybovém režimu. Jsou mu předvedena 

kondiční cvičení, která by si měl během dne samostatně cvičit (18).  

Nezávislost v lokomoci je počátečních fázích zajišťována využitím vozíku. Na 

jeho výběru se opět podílí interdisciplinární tým doplněný o pojišťovnu. Volba jeho typu 

se liší na základě primární a sekundárních diagnóz pacienta, prognóze onemocnění, věku, 

očekávané funkční úrovni a vykonávaných aktivit, domácím a pracovním prostředí, 

tělesných proporcích a váze pacienta, odolnosti a způsobu jeho transportu dopravními 
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prostředky (27). Důležité je sledovat způsob, jakým pacient na vozíku sedí a v případě 

patologických odchylek provést nápravu (18). 

 

2.7.2 Následná péče 

Následná péče je tvořena spoluprací již zmíněných odborníků, ať už se pacient 

ještě nachází v nemocnici, oddělení následné péče, v pečovatelském zařízení nebo je o něj 

postaráno doma a na rehabilitaci se vždy dostavuje pouze k rehabilitaci (18). 

Ergoterapeut 

Z hlediska ADL zvládá pacient se spastickou paraparézou většinu personálních 

aktivit, nejprve v prostředí lůžka a následně v sedu na vozíku. Tyto činnosti zahrnují 

česání vlasů, holení, u žen líčení, zubní hygienu i stříhání nehtů. Koupání je zprvu 

prováděno na lůžku za pomoci pečovatele, posléze probíhá nácvik mytí ve sprchovém 

koutu v sedu na sprchovém vozíku nebo na sedátku. Progrese ve schopnosti oblékání 

následuje se zlepšením stability. V počátcích léčby je většinou potřeba dopomoci 

při oblékání dolní poloviny těla za využití kompenzačních pomůcek. Nejčastěji 

se používají speciální oblékače ponožek a kalhot, různé typy podavačů a upravené 

tkaničky do bot (27). 

Další část ergoterapie tvoří trénink instrumentálních činností, které by měly být 

zvládány před propuštěním pacienta do domácího prostředí nebo do následného 

rehabilitačního či pečovatelského zařízení. Jejich nácvik bývá prováděn buď individuálně 

nebo formou skupinové terapie. Zvláště pro zpětné zařazení do společnosti bývá 

využívána skupinová terapie, kde jsou prostřednictvím vycházek trénovány veřejný 

transport, nakupování, bankovnictví, návštěvy restaurací a rekreačních středisek (27). 

Ergoterapeut se dále věnuje návštěvě domácího prostředí, kde zkoumá bezpečnost 

a dostupnost jeho částí pro pacienta, na jejichž základě poskytuje doporučení. Ta jsou 

vždy ovlivněna potřebami pacienta, jeho rodiny, limitacemi prostorů a finančními 

prostředky (27).  

Pacientova soběstačnost v ovládání motorového vozidla je zajišťována pomocí 

speciálních programů pro osoby s tímto typem disability. Pro úspěšné zvládnutí 

je potřeba stanovit speciální potřeby pacienta na základě jeho fyzického a psychického 
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stavu. V případě, že je pacient shledán způsobilým pro obsluhu a řízení motorového 

vozidla, přichází na řadu jeho výběr a specifická úprava na základě individuálních potřeb 

(27). 

Fyzioterapeutická intervence 

Fyzioterapeutická péče se v první fázi pooperačního období zaměřuje na nácvik 

funkční mobility, která zahrnuje transfery na lůžku, z lůžka na vozík, který je realizován 

za pomoci přesouvacího prkna, ze země na vozík a mobility za využití vozíku. Obecně 

se postupuje od nácviku jednodušších pohybů k pohybům komplexním. Kondiční cvičení 

by mělo probíhat v leže na zádech, bocích, břiše, ale i v sedu na lehátku a vozíku. Nácvik 

mobility je obecně spojen se zvyšováním svalové síly, rozsahů pohybu, zlepšováním 

kondice a psychického stavu pacienta (27). 

V případě, že dochází ke zlepšení neuromuskulárních funkcí, je možné přejít 

na nácvik chůze, která je pro většinu pacientů hlavním ukazatelem zlepšení jejich stavu. 

Její trénink probíhá postupně, kdy je zprvu prováděn nácvik přesunu do stoje, 

ve kterém jsou prováděna různá balanční cvičení za cílem zvýšení stability a jistoty 

pacienta. Posléze následuje trénink chůze za dohledu terapeuta s využitím lokomoční 

pomůcky, která odpovídá aktuálnímu stavu pacienta. Nejčastěji se jedná o vysoké 

chodítko, nízké chodítko nebo francouzské hole. Navíc mohou být použity různé typy 

ortéz k zajištění stability kloubů dolních končetin, jejichž oblékání a svlékání je taktéž 

spojeno s nácvikem chůze. Když zvládá pacient obyčejnou chůzi, přistupujeme 

k tréninku větších vzdáleností, chůzi po nerovném povrchu a nácviku chůze 

do a ze schodů. Po zvládnutí chůze a transferů za pomoci terapeuta jsou tyto činnosti 

prováděny pouze za jeho dohledu. V poslední fázi je pacient schopen samostatné 

lokomoce za využití pomůcek a používání vozíku je uváděno do pozadí. Zdokonalování 

chůze zpětně ovlivňuje spasticitu, rozsahy pohybů, svalovou sílu, a navíc celkovou 

kondici (27). 

Psycholog  

Psychologická intervence spočívá v terapii depresí, úzkosti a ve srovnávání 

pacienta se závažným onemocněním. Mezi metody používané v psychoterapii patří 

individuální psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie a skupinová psychoterapie, 

která poskytuje podporu a důležité informace týkající se onemocnění a života okolo něj 
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(18). K výraznému zlepšování jak fyzického, tak zejména psychického stavu pacienta 

napomáhají rekreační aktivity a sport. Naplnění volného času konstruktivními aktivitami 

vede ke snížení rizika deprese (27). 

Terapie spasticity 

Spasticita provází ve velkém počtu případů poškození CNS. Její terapie je důležitá 

kvůli předcházení disabilitě a s ní spojeným ovlivněním ADL. Léčba je založena 

na znovudosažení rovnováhy mezi inhibičními a excitačními impulzy přicházejícími 

na alfamotoneuron (17). 

Prvotním cílem léčby spasticity je prevence nebo alespoň snížení nežádoucích 

následků, jimiž jsou: zhoršení mobility, bolest vyřazující pacienta z běžného života, 

kontraktury a závislost v personálních a instrumentálních ADL. V některých případech 

může být úplné odstranění spasticity nežádoucí. Například u pacienta se spastickou 

paraparézou DKK, který zvládá určitým způsobem chůzi, může dojít odstraněním 

spasticity ke snížení svalového tonu natolik, že po vyřazení patologických mechanismů 

nebude dále schopen chůze (18). 

Farmakologická léčba 

Farmakologická léčba zaujímá v léčbě spasticity první příčku. Tato forma terapie 

se zaměřuje na snížení excitačních vlivů a zvýšení vlivů inhibičních na alfamotoneuron, 

popřípadě na jejich kombinaci. Konkrétně se nejčastěji používají čtyři typy farmaceutik, 

mezi které patří baclofen, tizanidine, dantrolen a diazepam (18). 

Nefarmakologická léčba 

Pro léčbu spasticity se využívají metody zahrnující presuru šlach postižených 

svalů, aplikace chladu i tepla, bandážování nebo dlahování, masáže, slabý laser 

a akupunktura. Dále se používá prolongovaný strečink, který udržuje svaly po dlouhou 

dobu v protažení, a tím podporuje zachování jejich fyziologické délky (27). 

Operační léčba 

Cílem operační léčby je primárně zvýšení mobility, snížení nutnosti používání 

pomůcek, prevence deformit a udržení maximální funkce. K volbě operační léčby 

dochází u vážných případů, u kterých nedošlo k prokázání pozitivního efektu alternativní 

léčby. Operační přístupy zahrnují myotomii, tendotomii a dorzální rhizotomii, 
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což je označení pro přetětí nervových kořenů za cílem přerušení okruhu napínacího 

reflexu (18). 

 

2.7.3 Využívané fyzioterapeutické přístupy 

 Terapie by měla vždy být volena na základě klinického obrazu pacienta 

doplněného o speciální vyšetření. Hlavním cílem terapie je vždy návrat pacienta 

do běžného života se zachováním jeho nejvyšší možné kvality. U tohoto typu pacientů 

se používají prostředky základní léčebné rehabilitace, jejíž převážná část byla zmíněna 

v akutní fázi rehabilitace. Dále je vhodné ji doplnit o fyzikální terapii a speciální metody 

založené na neurofyziologickém podkladě (28). 

Metody založené na neurofyziologickém podkladě 

 Základním mechanismem uplatňujícím se v rehabilitaci neurologický pacientů 

je schopnost plasticity nervového systému. Tato vlastnost umožňuje proměnlivost 

nervového systému na základě působení vnějších a vnitřních vlivů a na základě 

zkušeností a opakujících se podnětů. Její výsledky mohou být pozitivní, ale i negativní 

způsobené například patologickým přetěžováním organismu (28). 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 Tato metoda využívá aktivaci různých systému, zejména proprioceptivních 

orgánů, jejichž zapojení vytváří množství vzruchů přicházejících na vstupy motoneuronů. 

Následkem těchto vzruchů vzniká facilitace usnadňující provedení pohybu. V praxi 

dochází k ovlivňování kortikospinálních drah pomocí přesných povelů, k zapojení zraku 

ke kontrole pohybu a facilitačním mechanismům z periferie (protažení, maximální odpor, 

manuální kontakt). Pohyby jsou jasně definovány a vždy probíhají v několika kloubech, 

čímž dochází k zapojení svalových komplexů. Přesné pohybové vzorce jsou popsány 

pro hlavu, krk, trup a končetiny. Jejich charakter je diagonální a spirální. Mohou být 

prováděny jak pasivně, tak různou měrou aktivně až po provedení s odporem. Vždy je 

důležité sledovat správný časový sled zapojených svalů a jejich spolupráci. Při provádění 

pohybů je navíc možné využít speciálně definované techniky pro posílení nebo relaxaci 

(29). 
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Vojtova reflexní lokomoce 

 Během dlouhodobé manipulace s dětskými pacienty vypozoroval profesor Václav 

Vojta změny ve svalových souhrách, které vykazovaly jistou pravidelnost a vznikaly 

automaticky i přes to, že byly do té doby vyřazeny z funkce. Společně s tím docházelo 

ke vzniku vegetativních reakcí spojených s impulzy zacílených segmentů. Tato metoda 

je nyní využívána nejen v pediatrii, ale také u dospělých s různými motorickými 

poruchami, kde výrazně snižuje indikace k radikální léčbě (30). 

 Metoda je založena na fyziologickém konceptu, při jehož provádění dojde 

k probuzení motorických koordinačních komplexů, které prokazují jasnou tendenci 

k pohybu vpřed. Podkladem pro jejich dosažení je nastavení určené polohy těla pacienta 

a specifické podráždění v různých oblastech těla. Objevujícími se globálními vzory jsou 

reflexní plazení a reflexní otáčení. Dochází při nich ke koordinovanému zapojení svalů 

celého těla, čehož je využíváno právě v rehabilitaci (30). 

Koncept manželů Bobathových 

Základní poznatek pro fungování tohoto konceptu tvoří mechanismus centrální 

posturální kontroly. Jeho funkcí je udržovat rovnováhu a posturu ať už v klidu, 

tak při jakýchkoli pohybech. Tohoto je docíleno na základě vzpřimovacích, 

rovnovážných a obranných reakcí. Koncept je primárně určen dětským i dospělým 

pacientům s centrálními poruchami hybnosti (28). 

Terapeutický postup má za cíl ovlivnit spasticitu, potlačit patologické posturální 

a hybné vzorce, a naopak facilitovat vzorce správné, podpořit motorický vývoj 

a předcházet kontrakturám a deformitám. Samotný individuálního přístup vychází 

z lékařského nálezu doplněného o vyšetření terapeuta. Konkrétní provedení je založeno 

na současné inhibici a facilitaci, kdy je pomocí aplikace tonus ovlivňujících vzorů 

inhibována spasticita a současně facilitováno správné provedení pohybu. Toto je 

prováděno za tzv. handlingu, kdy terapeut svými doteky v klíčových bodech navozuje, 

sleduje a koriguje polohu a pohyb pacienta. Jedná se o 24hodinový proces, který je 

doplněn o využití podpůrných pomůcek a stimulačních technik ve formě nesení váhy, 

placingu a tappingu (28). 
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Senzomotorická stimulace 

 Autory této metody jsou profesor Vladimír Janda a Marie Vávrová. Metodika 

vychází z poznatků o dvou stupních motorického učení. Při prvním stupni dochází 

k prvnímu setkání s novým pohybem a snaze jeho zvládnutí. Tento děj je velmi náročný, 

jelikož při snaze ovládnutí nových pohybů dochází k aktivity kortikálních center mozku. 

Druhý stupeň umožňuje řízení pohybu na úrovni podkorových regulačních center, 

což výrazně ulevuje na jeho náročnosti. Patologie zafixované na této úrovni jsou následně 

těžce odstranitelné. Cílem metody je dosáhnout druhého stupně, který umožňuje 

optimální a nejsnazší provedení pohybu. Tohoto výsledku je dosaženo díky facilitaci 

kožních receptorů, receptorů plosky nohy a šíjových svalů. Indikací bývají poúrazové 

stavy hlezna a kolene, ale i bolesti zad a neurologické diagnózy spojené s poruchou 

stability (31). 

 K provedení metody bývají používány různé pomůcky, jako jsou úseče, balanční 

sandály, balanční míče nebo minitrampolína. Korekce pacienta a samotné cvičení je 

prováděno od distálních částí proximálně a náročnost cviků se zvyšuje dle individuálních 

schopností. Před samotnou metodou je vhodná úprava funkce periferních struktur (31). 

 

2.7.4 Fyzikální terapie 

 Na základě klinického obrazu pacientů s poškozením míchy je fyzikální terapie 

zaměřena na ovlivnění bolestí, tendosynovitid, bolestí kloubů, zlepšení hojení jizev 

a kožních defektů. Ve většině případů se využívá elektroterapie, ultrazvuk, 

magnetoterapie, biolampa a elektrodistanční léčba. Dále je možné využít různé formy 

vodoléčby (28). 

Elektroterapie 

 Při využití elektroterapie je možné cílit na svaly spastické, kdy je za využití 

prolongované kontinuální nízkofrekvenční terapie (délka impulzu 2 ms, frekvence 50 Hz) 

při nadprahově motorické intenzitě stimulován spastický sval, na základě čehož dochází 

k přímému útlumu agonisty podrážděním Golgiho šlachových tělísek, a naopak 

k facilitaci paretického antagonisty přes mechanismus reciproční inervace. 

Elektrogymnastika je cílena na svaly paretické za opětovného využití nízkofrekvenčních 

nízkofrekvenčních proudů o nadprahově motorické intenzitě. Pro nepříjemné vnímaní 
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nízkofrekvenčních proudů, ze kterých je využíván zejména TENS surge, jsou ve větší 

míře využívány proudy středněfrekvenční, jako jsou Kotzovy proudy a ruská stimulace 

(32). 

 Další možností, jak může být využita elektroterapii u pacientů s míšním 

poškozením, je za cílem analgezie. Bývají využívány Träbertovy proudy s podprahově 

algickou intenzitou, Diadynamické proudy a TENS proudy (32).  

 Využívanou formou bezkontaktní elektroterapie je magnetoterapie, kde se opět 

využívá její analgetický účinek doplněný o účinek spazmolytický, při němž dochází navíc 

ke zlepšení perfuze (32). 

Fototerapie 

 Z fototerapie bývá využívána již zmíněná biolampa, která svým biostimulačním 

účinkem napomáhá léčbě otoků, dekubitů, reflexních změn a jizvy. K hojení jizvy 

a dekubitů se taktéž využívá laser, který působí biostimulačně, antiflogisticky, a navíc 

analgeticky, čehož je využíváno u pacientů se spasticitou (33). 

Termoterapie  

 Termoterapie se používá ve formě pozitivní i negativní a její účinky jsou založeny 

zejména na změnách prokrvení (32). 

Procedury pozitivní termoterapie mají mimo jiné analgetický, myorelaxační 

a spazmolytický účinek. Tyto účinky jsou spolu velmi úzce spojeny, jelikož při uvolnění 

svalové hypertonie nebo spazmů dojde i ke snížení bolesti. Svým celkovým relaxačním 

působením ovlivňují CNS, což samo o sobě pozitivně působí na hypertonus a spazmy. 

Při dlouhodobějším trvání teplých procedur také dochází ke snížení dráždivosti 

nervových vláken a svalových vřetének, a tím je opět pozitivně ovlivněn svalový tonus. 

Používají se hypertermní a izotermní vířivé nebo perličkové koupele (32). 

Negativní termoterapie lokální má pozitivní efekt na snížení svalového tonu 

při pomalém ochlazování, jelikož dochází ke zpomalení vedení vzruchů nervovými 

vlákny. Používají se kryosáčky nebo chladové kompresy (32). 

Hydroterapie 

 Základními aspekty působícími na lidský organismus jsou hydrostatický tlak, 

který ovlivňuje především kardiovaskulární oběh a dýchání a hydrostatický vztlak 
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ulehčující pomalé pohyby, jelikož eliminuje působení tíhové síly na segmenty. Jejich 

účinky jsou obohaceny o termické a mechanické účinky vody. Bývají využívány celkové 

i částečné vířivé koupele, které mohou být obohaceny o přísadové látky (32). 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce byla vytvořena na základě konání souvislé odborné praxe 

ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období 21. 1. 2019 – 15. 2. 2019. 

Od 31. 1. 2019 až do konce své praxe jsem zde měl možnost spolupracovat s pacientkou 

s diagnózou spastické paraparézy na podkladě intradurálního meningeomu.   

Cílem této práce bylo zpracování kazuistiky pacienta a navržení vhodné terapie 

na základě znalostí získaných během studia. Terapie probíhala denně na rehabilitačním 

oddělení pod mým vedením po dobu 45 minut za dohledu zkušené fyzioterapeutky 

Bc. Šárky Bednářové. Celkem bylo na základě vstupního kineziologického rozboru 

uskutečněno 10 cvičebních jednotek, jejichž výsledky byly ověřeny v kineziologickém 

rozboru výstupním.  

K vyšetření byly využit krejčovský centimetr, goniometr a neurologické kladívko. 

Samotná terapie probíhala na cvičebně, v tělocvičně a na chodbě rehabilitačního 

oddělení. Obě cvičebny byly vybaveny polohovacím lehátkem a standardními 

fyzioterapeutickými pomůckami. K terapii byl využit gymball, therabandy, kartáč, 

ručník, bradlový chodník, nízké chodítko, francouzské hole a BALANCE trainer.  

V průběhu terapie byly použity fyzioterapeutické metody a techniky získané 

na základě dosavadního bakalářského studia. Jednalo se o techniky měkkých tkání, 

pasivní pohyby, mobilizace kloubů, respirační fyzioterapii, postizometrickou relaxaci, 

postizometrickou relaxaci s protažením, senzomotorickou stimulaci, posilování 

analytickými a kondičními metodami a proprioceptivní neuromuskulární facilitaci. 

Tyto techniky byly doplněny o aplikaci horké role a kartáčování prováděné pod dohledem 

supervizorky. 

Tato práce mohla být realizována na základě informovaného souhlasu pacientky, 

sepsanému ke dni 31. 1. 2019 (viz příloha č. 2). Projekt byl následně schválen Etickou 

komisí FTVS UK ke dni 4. 2. 2019 pod jednacím číslem 059/2019 (viz příloha č.1). 
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3.2 Anamnestická data 

3.2.1 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: E. H., žena 

Ročník: 1962 

Hlavní diagnóza: D334 stav po exstripaci intradurálního meningeomu Th9/10 

s pooperační G550 spastickou paraparézou DKK a dysfunkcí močového měchýře 

Vedlejší diagnózy:  

E222 – Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 

I10 – Arteriální hypertenze 

Rodinná anamnéza 

Matka pacientky zemřela v 55 letech na srdeční selhání na podkladě arteriální 

hypertenze, otec zemřel v 70 letech na srdeční selhání, taktéž na podkladě arteriální 

hypertenze. Nemá žádné sourozence. Má 2 děti, dvojčata stará 33 let, dcera a syn, 

kteří jsou zdrávi. 

Osobní anamnéza 

Dřívější onemocnění: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci, od roku 2002 trpí 

arteriální hypertenzí. V roce 2006 prodělala hepatitidu, léčena internefronem v roce 2007, 

kontrolní testy provedené v roce 2014 byly negativní. V červnu 2018 se u ní objevil 

SIADH s hypokalémií. 

Úrazy: Pacientka neudává žádné úrazy. 

Operace: Pacientka neudává žádné předešlé operace. 

Nynější onemocnění: Pacientka byla hospitalizována pro spastickou paraparézu 

DKK na podkladě intradurálního meningeomu Th9/10, stp. extirpaci z laminotomie 

Th9/10 (16. 4. 2018, MUDr. Šroubek, Nemocnice na Homolce, histologicky tranzitorní 

meningeom, WHO G I.). První potíže se objevily na konci února 2018, kdy postupně 

vnímala ztrátu citlivosti DKK – pocit chůze jako po mechu, nejistota a slabost DKK, 

po schodech. Následně byla náhle nutná opora o HKK při chůzi, rychlá progrese stavu. 

V březnu byla vyšetřena na neurologii s podezřením na polyneuropatii (EMG 

bez nálezu). Poté pro progredující zhoršování chůze proběhlo vyšetření na MRI, kde byl 
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nalezen intradurální meningeom v oblasti Th9/10. Pacientka byla indikována 

k neodkladnému neurochirurgickému výkonu. Pooperačně docházelo k postupnému 

zhoršování hybnosti až do paraplegie DKK s inkontinencí moči a stolice. Následně byla 

opět provedena MRI, kde byla nalezena myelopatie v etáži Th9/10 s edémem míchy 

v místech předchozího útlaku tumorem (nejspíše na podkladě ischemické etiologie). Dne 

10. 5. přeložena na spinální jednotku FN Motol, kde probíhala rehabilitační 

léčba – zlepšení hybnosti, močení v režimu intermitentní katetrizace. Poté od 1. 8. 

přeložena do SRJ RÚ Kladruby, kde pokračovala v rehabilitaci – úprava antispastické 

terapie, nácvik jízdy na mechanickém vozíku, vertikalizace v nízkém chodítku – ušla 

cca 60 m. Zkoušena spontánní mikce, ale pro retenci nutné docévkování. Těsně 

před hospitalizací ve FNKV pobyt v Parapleti. Nyní pociťuje dysestezii DKK, 

permanentní parestezii v oblasti beder, hýždí a dorzálních stran stehen, bolest beder, 

kterou způsobuje dlouhý sed na vozíku, někdy po terapii, intermitentně spazmy DKK. 

Analgetika užívá výjimečně. Zvládá chůzi v nízkém chodítku cca 100 m, s oporou o 2 FH 

ujde kratší vzdálenost, samostatně zvládá přesuny na mechanický vozík. Stolice po čípku, 

cévkuje 4x denně.  

Farmakologická anamnéza 

Per os – Triplixam 5/1,25/mg tbl 1-0-0, Betaxolol 20mg tbl ½-0-0, Verospiron 

25mg tbl 1-0-0, Zoloft 50mg tbl 1-0-0, Vesicare 10mg tbl 1-0-0, Neurontin 300mg           

tbl 2-2-2, Baclofen 10mg tbl 2-2-2-2 

Alergie 

Alergickou anamnézu pacientka neguje. 

Gynekologická anamnéza 

První nástup menarché ve 14 letech, menopauza pak v 50 letech. Pacientka je 

pravidelně sledována na gynekologii a mamografii. Pacientka měla jeden porod, kvůli 

spontánní hemoragii musela být podána krevní transfuze. Neprodělala žádný potrat 

Abusus 

Pacientka je nekuřačka, od roku 2014 abstinentka alkoholu, v minulosti 

podstoupila odvykací léčbu (zjištěno z dokumentace). 
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Sociálně-pracovní anamnéza 

Žije sama v bytě, v 1. patře, do kterého se dostane bez nutnosti překonání schodů, 

jak do domu, tak do samotného bytu (výtah). Těsně před onemocněním pracovala 

jako koordinátorka sociálních služeb, dříve pracovala jako sociální pracovnice v terénu 

Sportovní anamnéza 

V minulosti pacientka rekreačně sportovala – jízda na kole, plavání – kraul, znak, 

prsa, aktuálně se žádnému z těchto sportů nevěnuje. 

 

3.2.2 Předchozí rehabilitace:  

Dne 10. 5. byla přeložena na spinální jednotku FN Motol, kde probíhala 

rehabilitační léčba – zlepšení hybnosti, močení v režimu intermitentní katetrizace. Poté 

od 1. 8. přeložena do SRJ RÚ Kladruby, kde pokračovala v rehabilitaci. Došlo 

zde k úpravě antispastické terapie, nácviku jízdy na mechanickém vozíku, vertikalizaci 

v nízkém chodítku – ušla cca 60 m. Zkoušena spontánní mikce, ale pro retenci vždy nutné 

docévkování. Před hospitalizací ve FNKV pobyt v Parapleti. 

 

3.2.3 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

Objektivní stav při přijetí (29. 1. 2019.): Pacientka o hmotnosti 87 kg, výška 170 cm, 

BMI: 30,1, TK: 140/90mmHg, TF:50/min.  

Obecně: Pacientka s nadváhou. Lucidní, orientace v normě, spolupracuje, bez ikteru, bez 

klidové dušnosti a cyanozy, hydratace přiměřená, sebe obslužná, sphinktery ovládá, řeč 

srozumitelná. Pravačka. 

Hlava: Poklep nebol., mn. Intaktní, zornice izokorické, reaguje na obě kvality, štěrbiny 

symetrické, bulby ve středním postavení volně pohyblivé všemi směry, skléry bílé, 

spojivky růžové, jazyk vlhký, středem, lehce bíle povleklý, hrdlo klidné. 

Krk: šíje volná, přiměřená náplň krčních žil, pulzace karotid symetrické, uzliny a štítnice 

nezvětšena 

Hrudník: souměrný, poklep plný jasný, dýchání sklípkové, bez vedlejších fenoménů, AS 

pravidelná, ozvy ohraničené, lymfatické uzliny nezvětšené, prsy hmatatelně resistentní 
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Břicho: v niveau, poklep difúzní, bubínkový, měkké, prohmatné, bez hmatné rezistence, 

palpačně nebolestivé, hepar v oblouku, slezina nehmatatelná, tapott bilaterálně negativní, 

břišní rr. Th7-8, Th9-10, Th11-12 nevýbavné bilaterálně 

OP: zevně negativní 

HK: držení, konfigurace, trofika, hybnost aktivní i pasivní, tonus a svalová síla v normě, 

rr. C5-8 symetrické, výbavné, Pyramidové iritační – 0, zánikové jevy negativní, taxe 

přesné bilaterálně, diadochokinéza bez poruch 

DK: spastická paraparéza DKK, výbavný klonus, svalová hypotrofie, hypertonus svalů 

DKK, v migazziny nestabilita, pomalý pokles po asi 15 s vpravo, svalová síla sym. 

snížena, Lasségue negat., hybnost v kyčelních kloubech volná, rr. L2-4, L5-S2 

symetricky výbavné, pyramidové iritační negativní, hypestezie DKK, periferní pulzace 

hmatné bilaterálně, bez známek zánětu 

Páteř: vyšetřena v sedě, poklepově nebolestivá, v oblasti hrudní páteře klidná jizva, 

hyperkyfotické držení hrudní páteře, dynamika C páteře bez omezení 

Stoj: s oporou v nízkém chodítku, s napřímením páteře, výrazná opora o HKK 

Chůze: s oporou v nízkém chodítku, s výraznou zátěží HKK, napřímení páteře, drobné 

kroky, paraparetická chůze“ 

 

3.2.4 Indikace k RHB  

• Kineziologický rozbor 

• Relaxační terapie plosek, na dlaně, horké role, uvolnění aponeuroz 

• Mobilizace periferních kloubů končetin, centrace lopatek dle Čápové 

• Myofasciální techniky na oblast šíje, na thorakolumbální a dorsolumbální fascii, 

Th, klavipektorální fascie, měkké techniky na jizvu 

• Pasivní LTV, facilitační techniky – brushing, polohování, snižování 

spasticity – protahování spastických svalů DKK a zkrácených vazů (Achillových 

šlach) 

• LTV analytické dle KR – pro nápravu svalové dysbalance – protažení zkrácených 

svalů, relaxace přetížených svalů, posilování oslabených svalů, PIR svalů 

v hypertonu, izometrické posilování břišních a gluteálních svalů 
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• LTV k posílení HKK – therabandy 

• LTV na NF podkladě – VRL, Bobath, PNF, prvky DNS 

• LTV na přístrojích a eventuelně na přístrojích s použitím biologické zpětné vazby 

pod dohledem fyzioterapeuta, eventuelně vertikalizace na stavěcím stole, 

motomed 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

(31. 1. 2019) 

Status praesens: 

a) objektivní: Pacientka je plně orientována, spolupracuje, váží 87 kg, měří 170 cm. Její 

BMI je 30,1. Pacientka je na mechanickém vozíku, mobilitu v rámci lůžka zvládá 

bez omezení, je samostatná v přesunech na mechanický vozík. V případě toalety je 

potřeba nacvičit přesun na WC dle aktuálního prostředí. V jídle, hygieně a oblékání je 

plně samoobslužná. Postaví se s pomocí dvou osob, stoj samostatně nezvládá, stoj o 2FH 

zvládá samostatně, nicméně působí nejistě. Jizva v oblasti Th7-L1 je volná, dlouhá 5 cm.  

b) subjektivní: Stěžuje si na bolest beder, VAS – 2 a udává výraznou spasticitu aker 

při extenzi kyčelních a kolenních kloubů v leže na zádech 

 

Vyšetření sedu na mechanickém vozíku: 

Pacientka sedí na mechanickém vozíku, jehož sedací plocha je vypodložena 

antidekubitní sedací podložkou. Nohy jsou položeny na stupačkách, v plantární flexi 

a supinaci, kyčelní klouby ve vnitřní rotaci. Značné vyšší zatížení levé hýždě (toto je 

pozorovatelné i na menších otlacích antidekubitní podložky vpravo), elevace pánve 

vpravo. Hyperkyfotické držení hrudní páteře, znatelné na opěrné části vozíku, hlava je 

naproti tomu držena v předsunu, krční lordóza je zvýšena. Ramenní klouby jsou 

v protrakci a elevaci, HKK ve vnitřní rotaci a addukci.  

 

Vyšetření stoje (vyšetřeno s francouzskými holemi z důvodu nemožnosti samostatného 

stoje bez pomůcek): 

Zezadu 

Pacientka stojí o širší bazi s výrazným vytočením špiček do stran, Achillovy 

šlachy jsou od pohledu hypertrofické na obou DKK, valgózní hlezenní klouby, 

podkolenní rýhy jsou symetrické, kolenní klouby jsou ve valgózním postavení. 

Málo výrazné subgluteální rýhy, prává subgluteální rýha je o 3 cm výše než levá. Pánev 

zešikmena doleva, páteř bez patologických stranových odchylek ve všech rovinách, jizva 

v oblasti Th7-L1. Lehké odstávání dolních úhlů lopatek. Ramenní klouby symetrické, 
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v elevaci, hlava v prodloužení páteře, bez stranových odchylek. Hypertrofie šíjového 

svalstva. Znatelné zapojení horních končetin a pletence ramenního pro oporu o HKK. 

Zepředu 

Pacientka stojí o širší bazi s výrazným vytočením špiček do stran, výraznější 

zatížení malíkových hran, výrazný pokles příčné klenby obou nohou, viditelné zapojení 

šlach extenzorů prstů. Hlezenní klouby valgózní, oboustranné vtočení patel mediálně, 

stehenní svaly bilaterálně hypotrofické, pánev sešikmena doleva. Na hrudníku jsou 

viditelné výrazné kožní řasy pod pravým podžebřím, umbilicus ve středním postavení. 

Tonus břišních svalů je symetrický, u m. rectus abdominis převládá tonus v jeho kraniální 

části. HKK drží berle, jsou ve vnitřní rotaci a addukci v kloubech ramenních, v semiflexi 

v kloubech loketních, předloktí je v pronaci. Ramenní klouby v elevaci a protrakci 

Znatelné zapojení horních končetin a pletence ramenního pro oporu o horní končetiny. 

Hlava orientována v ose trupu, bez rotace či lateroflexe.   

Z pravého boku 

Výrazná aktivita přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, hypotrofie flexorů 

a extenzorů kolenních kloubů, hypotrofie hýžďových svalů, flekční držení v kyčelních 

kloubech, anteverze pánve. U trupu je výrazná prominence břišní stěny, zvýšení bederní 

lordózy, která kraniálně přechází v hrudní hyperkyfózu. Ramena jsou v protrakci 

a elevaci, hlava v předsunu. Znatelné zapojení HKK a pletence ramenního pro oporu 

o horní končetiny pomocí 2 FH. 

Z levého boku 

Výrazná aktivita přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, hypotrofie flexorů 

a extenzorů kolenních kloubů, hypotrofie hýžďových svalů, flekční držení v kyčelních 

kloubech, anteverze pánve. U trupu je výrazná prominence břišní stěny, zvýšení bederní 

lordózy, která kraniálně přechází v hrudní hyperkyfózu. Ramena jsou v protrakci 

a elevaci, hlava v předsunu. Znatelné zapojení HKK a pletence ramenního pro oporu 

o horní končetiny pomocí 2 FH. 
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Palpační vyšetření pánve:  

Výška SIAS – pravá výše než levá 

Výška SIPS – pravá výše než levá 

Výška crist – pravá výše než levá 

Vzájemná výše SIAS a SIPS – bilaterálně jsou SIAS níže než SIPS 

 

Modifikace stoje: 

Modifikovaná vyšetření stoje byla orientačně vyšetřena s držením o žebřiny 

oběma HKK. 

Véleho test  

• stupeň 3. (střední porušení stability, drápovité prstce – dochází k jejich 

ohýbání/zatínání, výrazné zanoření prstců do podložky) 

Rhombergův stoj I  

• stoj nestabilní, dochází k laterolaterálním a ventrodorzálním titubacím, výrazné 

zapojení šlach prstců 

Rhombergův stoj II a III 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno 

Stoj na špičkách  

• pacientka stoj na špičkách nezvládá, zvládne pouze nepatrně odlepit paty 

od podložky 

Stoj na patách  

• pacientka stoj na patách neprovádí aktivitou svalů bérce, ale přesunem těžiště vzad 

za současného držení o žebřiny 

Stoj na jedné dolní končetině 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno 
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Trendelenburg – Duchennova zkouška 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno 

 

Dynamické zkoušky páteře:  

Pro nestabilitu pacientky jsme zkoušky flexe, extenze a lateroflexe páteře 

nevyšetřovali. 

 

Vyšetření chůze:  

Pacientka se sama pohybuje za použití mechanického vozíku, který využívá 

zejména kvůli nedostatečné svalové síle a nejistotě stabilní opory pouze o DKK z důvodu 

poruchy citlivosti na akrech. Zvládá chůzi v chodítku, ve kterém je schopna ujít cca 100 

m. S dohledem zvládá chůzi o 2 FH, kdy ujde přibližně 10 m. Stereotyp chůze a její 

patologie jsou stejné za pomoci obou pomůcek, nicméně při použití FH dojde k jejich 

prohloubení a snadnějšímu rozpoznání. 

Chůze prostá s chodítkem 

Chůze s chodítkem: velká část hmotnosti pacientky je nesena pomocí opory HKK, 

které nahrazují silovou a senzitivní nedostatečnost v oblasti DKK. Dochází k posunutí 

hýždí vzad a flexi v kyčelních kloubech. Nedostatečná svalová síla a spolupráce flexorů 

a extenzorů kolenních kloubů je v oblasti kolenních kloubů při došlapu kompenzována 

jejich hyperextenzí. Fáze krokového cyklu je zahájena došlapem na špičku a nikoli 

na patu, odraz je prováděn od metatarzálních kostí. Délka kroků a jejich rytmus je 

symetrický, šířka baze a vytočení špiček je pak obdobné jako u stoje.   

Modifikace chůze 

Modifikace chůze z důvodu rizika pádu a nestability pacientky nevyšetřovány. 
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Mobilita: 

Pacientka zvládá samostatně přesuny v rámci lehátka, samostatně se oblékne, 

přesune na vozík, který poté používá k veškerému pohybu v prostoru. Podle svých slov 

samostatně zvládá pobyt v domácím prostředí, v koupelně má pro osobní hygienu 

sedačku ve sprchovém koutě a speciální sedák na WC.  

Pohybové stereotypy dle Jandy: 

Abdukce v kyčelním kloubu  

Oboustranný quadrátový mechanismus, na který navazuje zevní rotace a flexe 

v kyčelním kloubu, což značí převahu m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fasciae 

nad m. gluteus medius, výraznější patologie je znatelná na straně pravé, kde je pánev 

v elevaci již před zahájením samotného pohybu. 

Extenze v kyčelním kloubu 

Oboustranně dochází k minimálnímu zapojení m. gluteus maximus, převládá 

aktivace homolaterálních paravertebrálních svalů, která začíná v oblasti bederní páteře a 

šíří se směrem kraniálním, kde na ni navazuje hyperaktivita svalů pletence ramenního, 

toto provedení je shodné u obou DKK. 

Flexe trupu 

Počátek pohybu je do doby odlepení dolních úhlů lopatek bez větších odchylek, 

nicméně v moment nutnosti odlepení lopatek od podložky dochází k hyperaktivitě m. 

iliopsoas bilat. a tím ke zvednutí DKK od podložky. 

 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Dýchání je klidné, povrchové, dechový rytmus je pravidelný. Hrudník pacientky 

je trvale v inspiračním postavení, převládá u ní dolní hrudní dýchání s výraznějším 

rozvíjením dolních. žeber vlevo. 
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Antropometrie: 

Měřeno pomocí krejčovského centimetru.  

Délkové míry DKK [cm] Pravá DK Levá DK 

Funkční délka 86 86 

Anatomická délka 77 77 

Délka stehna 34 34 

Délka bérce 41 41 

Délka nohy 23 23 

   

Obvodové míry DKK [cm] Pravá DK Levá DK 

Stehno 55 55,5 

Patela 44 44 

Tuberositas tibiae 38 39 

Lýtko 37 38 

Hlezenní kloub 27 26,5 

Hlavičky metetarzů 23,5 23,5 

Tab. č.: 2 - Antropometrické údaje [cm]– vstupní vyšetření 
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Vyšetření kloubního rozsahu: 

Kloubní rozsah byl změřen pomocí dvouramenného goniometru. Pro vyšetření a 

záznam byla využita metoda SFTR. Při vyšetření pasivního rozsahu byla využita pomoc 

fyzioterapeuta.  

Pasivní rozsah [°] Pravá DK Levá DK 

Kyčelní kloub   

S 5 – 0 – 80  5 – 0 – 85  

F 55 – 0 – 15  55 – 0 – 15      

R(90) 45 – 0 – 15  30 – 0 – 10  

Kolenní kloub   

S 5 – 0 – 150  5 – 0 – 150  

Hlezenní kloub   

S 20 – 0 – 45  25 – 0 – 45  

R 30 – 0 – 20  30 – 0 – 25  

   

Aktivní rozsah [°] Pravá DK Levá DK 

Kyčelní kloub   

S 0 –  0 – 65  0 – 0 – 65  

F 40 – 0 – 10 40 – 0 – 10      

R(90) 30 – 0 – 10  30 – 0 – 10  

Kolenní kloub   

S 5 – 0 – 150  5 – 0 – 150  

Hlezenní kloub   

S 15 – 0 – 45  20 – 0 – 45  

R 30 – 0 – 15  30 – 0 – 15  

Tab. č.: 3 - Goniometrické údaje zaznamenané metodou SFTR [°] – vstupní vyšetření 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Hodnocení: 

• 0 – nejde o zkrácení 

• 1 – malé zkrácení 

• 2 – velké zkrácení  

Sval/svalová skupina Pravá DK Levá DK 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. ilipsoas 2 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. piriformis 2 2 

M. quadratus lumborum 2 1 

M. gastrocnemius 1 1 

M. soleus 0 0 

Paravertebrální zádové svaly 2 

Tab. č.: 4 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – vstupní vyšetření  

 

Orientační vyšetření svalové síly: 

Hodnotící škála: 

• Stupeň 5 odpovídá 100 % svalové síly, pohyb je testován proti velkému odporu 

• Stupeň 4 odpovídá 75 % svalové síly, pohyb je testován proti odporu 

• Stupeň 3 odpovídá 50 % svalové síly, pohyb testován proti gravitaci 

• Stupeň 2 odpovídá 25 % svalové síly, pohyb je testován za vyloučení gravitace 

• Stupeň 1 odpovídá 10 % svalové síly, aktivita svalu je pouze palpovatelná 

• Stupeň 0 odpovídá 0 % svalové síly, plegie svalu 
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Pohyb Pravá Levá 

Extenze kyčelního kloubu 2- 2- 

Flexe kyčelního kloubu 3 3 

Abdukce kyčelního kloubu 2 2 

Addukce kyčelního kloubu 2- 2- 

Zevní rotace kyčelního kloubu 2+ 3- 

Vnitřní rotace kyčelního kloubu 3- 3- 

Extenze kolenního kloubu 3 3 

Flexe kolenního kloubu 3+ 3+ 

Plantární flexe hlezenního kloubu 3 3 

Plantární flexe s flexí kolenního kloubu 3 3 

Supinace v dorzální flexi 2+ 3- 

Supinace v plantární flexi 3- 3- 

Plantární pronace 2+ 2+ 

Tab. č.: 5 - Orientační vyšetření svalové síly – vstupní vyšetření 

 

Neurologické vyšetření:  

Povrchové čití 

• hypestezie na taktilní a algické podněty od Th9 kaudálně, dysestezie v oblasti 

bederní páteře kolem trupu, mm. glutei, občasná parestesie dorzální strany stehen 

DKK, termické podměty vnímá symetricky a bez poruchy ve všech dermatomech 

trupu a DKK 

Hluboké čití 

• mírné narušení polohocitu a pohybocitu DKK v oblasti prstců bilaterálně 

Reflexy 

• břišní reflexy (Th7-8, Th9-10, Th11-12) vyhaslé, hyperreflexie v oblasti 

DKK – patelární a Achillovy šlachy oboustranně medioplantární více vpravo 

Taxe  

• taxe na DKK bez patologického nálezu 
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Pyramidové jevy  

• Iritační flekční  

o Rossolimo – bilaterálně negativní 

o Žukovskij-Kornilov – bilaterálně negativní 

• Iritační extenční 

o Babinský – bilaterálně pozitivní, výrazněji vpravo 

o Oppenheim bilaterálně negativní 

• Zánikové 

o Mingazzini – pozitivní vpravo 

o Barré –pozitivní vpravo 

Napínací manévry 

• Lasséque i obrácený Lasséque negativní 

 

Testy hlubokého stabilizačního systému dle Koláře: 

Brániční test 

Pacientka dokáže aktivovat svaly pouze malou silou proti mírnému odporu 

přiložených rukou, nedochází k výraznějšímu laterálnímu rozšíření hrudníku 

a mezižeberních prostor, což má za následek nedostatečnou stabilizaci dolních segmentů 

páteře. Toto svědčí o nedostatečném zapojení bránice a laterální skupiny břišních svalů. 

Test břišního lisu 

Dochází k větší aktivaci horní část m. rectus abdominis než části dolní, 

ale zároveň zvládá zapojit i laterální skupinu břišních svalů. Hrudník je držen 

v expiračním postavení, aktivita paravertebrálních svalů je pouze mírně zvýšena. 

Extenční test 

Při tomto testu dochází k výrazné aktivitě paravertebrálních svalů od oblasti 

střední hrudní páteře až po horní bederní páteř, laterální skupina břišních svalů 

se aktivuje, lopatky jsou taženy do addukce a mírné elevace. 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Jizva  

• jizva o délce 7 cm v oblasti Th7 – L1, kompletně zhojena, bez sekrece, volná, 

pohyblivá všemi směry, v její oblasti mírně zvýšená potivost a začervenání 

Kůže 

• vyšetřena v oblasti zad a dolních končetin 

• kůže celkově dobře prokrvena, hydratována, palpačně nebolestivá, v dermatomech 

Th9 – Th12 dysestezie, od L1 kaudálně hypestezie, teplota zvýšena pouze v oblasti 

jizvy 

• v oblasti hrudní páteře a CTh přechodu zhoršená posunlivost vůči podkoží, 

ve stejných místech došlo i k výraznějšímu začervenání po dermografické zkoušce 

provedené od oblasti C7 po L5 

• na dolních končetinách je posunlivost kůže zhoršena bilaterálně od oblasti distální 

třetiny bérce po akra. 

Podkoží  

• zhoršená posunlivost podkoží taktéž prokázána v oblasti hrudní páteře a CTh 

přechodu za použití Kiblerovy řasy 

• podkoží dolních končetin hůře protažitelné v oblasti distální třetiny bérce po akra 

• na akrech hmatatelné „hrbolky“ v oblasti pravého metatarzofalangeálního kloubů 

palce mediálně  

Fascie  

• vyšetřeny fascie zad a dolních končetin 

• zjištěna patologická bariéra u fascie CTh přechodu všemi směry bilaterálně, fascie 

hrudní bilaterálně směrem kraniálním, u fascie dorzolumbální vpravo směrem 

kaudálním, laterální fascie trupu vpravo směrem kaudálním, fascie lýtka v distální 

třetině bilaterálně všemi směry a u plantární fascie bilaterálně všemi směry 

Palpace svalů 

• hypertonus paravertebrlálních svalů hrudní a bederní páteře bilaterálně, m. rectus 

femoris bilaterálně, m. iliopsoas v oblasti úponu na malém trochanteru obou DKK, 
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hypertonus a palpační bolestivost m. quadratus lumborum, výrazněji vpravo, 

palpační bolestivost m. gluteus medius vpravo, výrazný hypertonus Achillových 

šlach a celého m. triceps surae bilaterálně, TrPs v oblasti m. triceps surae, zejména 

v jeho přechodu v Achillovu šlachu, hypotonus gluteálních svalů bilaterálně 

Vyšetření kloubní vůle 

• kloubní vůle vyšetřena v oblasti celých DKK se zjištěním blokád drobných kloubů 

nohy bilaterálně, Lisfrankova kloubu směrem dorzo-plantárním vpravo, 

Chopartova kloubu směrem dorzo-plantárním bilaterálně, talokrůrálního kloubu 

dorzálním směrem bilaterálně a calcaneu všemi směry bilaterálně. Blokáda 

hlavičky fibuly směrem ventro-dorzálním bilaterálně, blokáda pately ve směru 

kranio-kaudálním bilaterálně. 
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Vyšetření spasticity: 

K vyšetření a hodnocení spasticity byla využita Modifikovaná Aschworthova 

škála.  

Pohyb Pravá DK Levá DK 

Dorzální flexe hlezenního kloubu 2 1+ 

Flexe kolenního kloubu 1 1 

Abdukce kyčelního kloubu 1 1 

Extenze kyčelního kloubu 0 0 

Tab. č.: 6 - Vyšetření spasticity dle Modifikované Aschworthovy škály – vstupní vyšetření 

 

Škála frekvence spazmů: 

Hodnocení: 

0 = žádný spazmus 

1 = alespoň jeden spazmus 

2 = 1-5 spazmů 

3 = 5-9 spazmů 

4 = 10 a více spazmů 

Výsledek: stupeň č. 2 

Tab. č.: 7 - Škála frekvence spazmů – vstupní vyšetření 
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Barthelův test základních všedních činností (ADL): 

ČINNOST PROVEDENÍ ČINNOSTI BODOVÉ SKÓRE 

 

1. najedení  Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

2. oblékání Samostatně bez pomoci – 10   

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

3. koupání Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

5 

4. osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí – 5  

Neprovede – 0  

5 

5. kontinence stolice Plně kontinentní – 10  

Občas inkontinentní – 5  

Trvale inkontinentní – 0  

10 

6. kontinence moči Plně kontinentní – 10  

Občas inkontinentní – 5  

Inkontinentní - 0 

10 

7. použití WC Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

8. přesun lůžko – židle Samostatně bez pomoci – 15   

S malou pomocí – 10  

Vydrží sedět - 5 

Neprovede – 0  

15 

9. chůze po rovině Samostatně nad 50 m – 15   

S pomocí 50 m – 10  

Na vozíku 50 m – 5  

Neprovede – 0  

5 

10. chůze po schodech Samostatně bez pomoci – 10  0 
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S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

Celkové skóre: 80 bodů  

 

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech 

  0–40 bodů     vysoce závislý 

45–60 bodů     závislost středního stupně    

65–95 bodů     lehká závislost 

    100 bodů     nezávislý 

Tab. č.: 8 - Barthelův test základních všedních činností (ADL) – vstupní vyšetření 
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Závěr vyšetření:  

U pacientky je znatelné postižení hybnosti obou dolních končetin. V prostoru 

se pohybuje samostatně za pomoci mechanického vozíku. Přesuny a běžné denní činnosti 

zvládá samostatně bez potíží ve známém prostředí, v prostředím novém je potřeba 

zacvičení pro používání WC.  

Sed na mechanickém vozíku je velmi pasivní, dochází při něm k výraznému 

patologickému držení. Jelikož pacientka nesedí vzpřímeně, vzniká hrudní hyperkyfóza, 

a tím dochází k protlačení opěrné části vozíku, kompenzačně se objevuje předsun hlavy. 

Elevace pánve na pravé straně je zapříčiněna zkrácením m. quadratus lumborum vpravo.  

DKK vnitřně rotovány v kyčelních kloubech, snížená aktivita zevních rotátorů kyčelních 

kloubů. 

Do stoje se pacientka dostane za pomoci dvou osob. Stoj je možný pouze 

za využití 2 FH, popřípadě chodítka nebo bradlového chodníku. Ve stoji je pacientka 

nestabilní, výrazně se opírá o HKK, čímž se snaží snižovat náročnost stoje na DKK. 

Znatelná insuficience hlubokého stabilizačního systému, která byla vyšetřena za použití 

testů dle Koláře a oslabení laterálního korzetu pánve testovaného stereotypem abdukce 

v kyčelním kloubu dle Jandy, neposkytují společně s patologickým držením v hlezenních 

a kolenních kloubech kvalitní základ pro stabilní stoj. 

Chůze v chodítku, popřípadě za pomoci dvou francouzských holí je možná, 

ale kvůli snížené citlivosti, poruše stability a značnému oslabení svalů DKK je 

pro pacientku náročná a bez dohledu terapeutů i nebezpečná. S chodítkem je pacientka 

schopna ujít 100 m, za využití FH 10 m. V chůzi se dále výrazněji projevují již zmíněna 

insuficience HSSP a svalů laterálního korzetu pánve.  

Svalová síla DKK se pohybuj v rozsahu od 2- po 3+ dle orientačního hodnocení. 

Nejvýrazněji jsou u pacientky ovlivněna akra dolních končetin, u kterých je společně se 

svalovou silou zhoršena pohyblivost a je na nich nejvíce znatelný vliv spasticity.  

Hybnost je nejvíce omezena ve směru flexe v kyčelních kloubech a ve směru 

dorzální flexe v kloubech hlezenních. Test zkrácených svalů dle Jandy ukázal na svalové 

zkrácení druhého stupně paravertebrálních svalů, m. piriformis bilaterálně a m. iliopsas 

a m. quadratus lumborum pravo, což má vliv na sešikmení pánve vlevo a je dále 

přenášeno do všech pohybových vzorů pacientky. 
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Pohybové stereotypy flexe trupu, abdukce a extenze v kyčelním kloubu provádí 

pacientka patologickými mechanismy, ve kterých dochází ještě k většímu zapojení 

hypertonických svalových skupin. Dýchání je povrchové, lokalizované v dolním hrudním 

sektoru, s větším rozvíjením žeber vlevo, bez výraznějšího rozvíjení ostatních částí trupu. 

Neurologické vyšetření odhalilo snížené čití pro taktilní a algické podněty 

kaudálně od úrovně Th9, v oblasti bederní páteře hypestezii, bilaterálně snížené hluboké 

čití v oblasti prstců, areflexii břišních reflexů, hyperreflexii reflexů na dolních 

končetinách. Z iritačních jevů byl bilaterálně pozitivní Babinsky, u jevů zánikových 

vyšetření ozřejmilo přítomnost patologii při jevu Mingazziny a Barré. Všechna tato 

vyšetření ozřejmují obraz centrální parézy.  

Reflexní změny na kůži, podkoží a fasciích byly nejvýrazněji pozorovatelné 

v oblasti hyperkyfotizované hrudní páteře a CTh přechodu, dále pak na laterální ploše 

hrudníku vpravo a na distální třetině bérců po akra dolních končetin. V těchto oblastech 

se ve většině případů také nacházely svaly s patologicky změněným napětím. Hypertonus 

paravertebrálních svalů v oblasti hrudní a bederní páteře a m. quadratus lumborum vpravo 

je pravděpodobně zapříčiněn vadným držením těla při sedu na mechanickém vozíku, 

stejně tak hypotonie gluteálních svalů a hypertonie flexorů kyčelních kloubů. M. triceps 

surae výrazně bilaterálně ovlivněn spasticitou. 

Omezen joint play hlavičky fibuly směrem ventro-dorzálním bilaterálně, blokáda 

pately ve směru kranio-kaudálním bilaterálně, dále joint play omezen v drobných 

kloubech nohy, v Lisfrankově kloubu vpravo, v Chopartově, talokrůrálním kloubu 

a v pohybech calcaneu bilaterálně. 

Spazmy svalů dolních končetin (tricepsu surae, quadricepsu a adduktorů) 

se během běžného dne vyskytují v rozmezí frekvence 1-5 spazmů. 

Hodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech dle Barthelové 

vypovídá o lehké závislosti pacientky. 

 

  



64 

 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán  

• Odstranění reflexních změn v oblasti DKK a trupu 

• Zvyšování aktivního rozsahu v kloubech DKK s důrazem na hlezenní klouby 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Snížení spasticity 

• Tonizace hypotonických svalových skupin 

• Zvýšení svalové síly DKK 

• Zlepšení povrchového a hlubokého čití DKK 

• Zlepšení stability trupu 

• Nácvik správného sedu na mechanickém vozíku 

• Trénink chůze s pomůckou a zlepšení jejího stereotypu – nízké chodítko/2 FH 

• Zlepšení celkové fyzické kondice 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita 

• Mobilizace dle Lewita 

• Terapie horké role  

• PIR  

• PIR s protažením 

• Kartáčování  

• Kondiční cvičení  

• Analytické posilování 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

• Senzomotorická stimulace 

• Korigovaný sed 
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• Chůze s nízkým chodítkem, chůze o 2 FH 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• Zvýšení svalové síly oslabených svalů 

• Nácvik chůze o 2 FH bez fyzioterapeuta 

• Nácvik chůze po schodech o 2 FH 

• Ovlivnění povrchového čití a propriocepce 

• Nácvik chůze s nordic walking holemi 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie: 

Pacientka měla během své hospitalizace ve FNKV ve svém rehabilitačním 

programu zařazenou fyzioterapii, která probíhala 2x denně a byla založena 

na individuálním cvičení. Dopolední jednotka byla vedena mnou, jakožto studentem 

fyzioterapie, odpolední jednotka probíhala pod vedením fyzioterapeutky.  

Kromě fyzioterapie podstoupila pacientka i ergoterapii, která byla primárně 

zaměřena na zvládání běžných denních činností, nácvik autokatetrizace, korekci sedu 

a zvyšování kondice za pomoci motomedu, který pacientka využívala denně po dobu 

20 minut. 

 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1  

St. p. (31. 1. 2019): viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Vstupní kineziologický rozbor 

Provedení: 

• Viz vstupní kineziologický rozbor 

Výsledek: 

• Byl proveden kompletní kineziologický rozbor, pacientka bez bolesti a plně 

spolupracovala. 

 

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2  

St. p. (1. 2. 2019): 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, spala klidně, bez bolesti 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Zlepšení stability trupu 

• Zlepšení dechového stereotypu 

• Zvýšení svalové síly svalů DKK 

Návrh terapie: 

• Prolongovaný strečink 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Facilitace svalů břicha a lateráního korzetu pánve  

• Nácvik správného dechového stereotypu 

• LTV na posílení oslabených svalových skupin DKK (m. gluteus maximus et medius 

a zevních rotátorů kyčelních kloubu, flexorů kolenního kloubu) 

Provedení: 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Nácvik bráničního dýchání v lehu na zádech: DKK vypodloženy gymballem, 

kyčelní a kolenní klouby flektovány v 90°, pacientka instruována k bráničnímu 

dýchání 

• LTV zaměřena na posílení svalů DKK (m. gluteus maximus et medius a zevních 

rotátorů kyčelních kloubu) 

o Bridging 

o Bridging s předpaženými HKK  
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o Bridging za využití therabandu umístěného těsně nad kolenními klouby 

pacientky – lepší zapojení m. gluteus medius a zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 

o Analytické posilování m. gluteus medius v leže na zádech – abdukce, 

proti mírnému odporu terapeuta 

o Flexe kolenních kloubů v leže na břiše   

Výsledek:  

Pacientka spolupracuje, zadané cviky zvládá bez větších obtížích, pozitivně reaguje 

na facilitaci za pomoci kartáčování – zlepšení zapojení laterálních stran trupu a laterálního 

korzetu pánve bilaterálně, i přes to značná nestabilita oblasti bederní páteře při provádění 

bridgingu s předpažením HKK, při provádění flexe v kolenních kloubech chybí plynulost 

pohybu projevující se „kýváním“ bérců ze strany na stranu při excentrické kontrakci 

flexorů kolenních kloubů. Po terapie se cítí dobře. 

 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 

St. p. (4. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, spala klidně, pociťuje mírnou bolest v oblasti 

m. gluteus medius bilaterálně 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně, od předchozí terapie nedošlo k výrazným objektivním změnám 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Obnovení joint play kloubů DKK 

• Zlepšení stability trupu 

• Zlepšení stability ve stoji 

• Zlepšení propriocepce 
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Návrh terapie:  

• Mobilizace kloubů DKK s omezeným joint play 

• Facilitace svalů břicha a lateráního korzetu pánve 

• Nácvik správného dechového stereotypu  

• BALANCE Trainer 

Provedení:  

• Mobilizace dle Lewita: pately směrem kranio-kaudálním bilaterálně, hlavičky 

fibuly ventro-dorzálním směrem, Lisfrankova kloubu směrem dorzo-plantárním 

vpravo, Chopartova kloubu směrem dorzo-plantárním bilaterálně, talokrůrálního 

kloubu dorzálním směrem bilaterálně a calcaneu laterolaterálně, plantárně, dorzálně 

a rotace směrem tibiálním a fibulárním 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Nácvik bráničního dýchání v lehu na zádech: DKK vypodloženy gymballem, 

kyčelní a kolenní klouby flektovány v 90°, pacientka instruována k bráničnímu 

dýchání 

• Nácvik stability stoje v dynamickém vertikalizátoru BALANCE Trainer 

o Pacientka stála v dynamickém vertikalizátoru, na němž byl umístěn senzor 

snímající pohyby, ty byly přenášeny na monitor do počítačového programu 

o Pacientka měla za úkol pohybovat se přenášením váhy různými směry po čáře 

na monitoru, která byla nastavena v rozdílných úhlech 

o Pohyb do čtverce a do kruhu 

Výsledek:  

Došlo ke zlepšení joint-play pately a fibuly bilaterálně, Lisfrankova kloubu vpravo, 

Chopartova a talokrůrálního kloubu bilaterálně, calcaneu bilaterálně, zlepšení zapojení 

laterální strany trupu a laterálního korzetu pánve, i přes to přetrvává značná nestabilita 

oblasti bederní páteře při cvičení na BALANCE Traineru. Pacientka reaguje 
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na tuto formu terapie velmi pozitivně, líbí se jí, z grafů vykreslených na základě senzoru 

je patrná nejistota a nepřesnost v pohybech po čáře, do čtverce i do kruhu. 

 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 

St. p. (5. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, spala klidně, bez bolesti, pociťuje lepší stabilitu 

v oblasti bederní páteře 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou 

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Zlepšení stability trupu 

• Nácvik správného sedu 

• Nácvik správného stoje 

• Nácvik správného stereotypu chůze 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita 

• Prolongovaný strečink 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Facilitace svalů břicha a lateráního korzetu pánve  

• Senzomotorická stimulace – korigovaný sed, dynamická stabilizace 

• Stoj o 2 FH  

• Chůze o 2 FH  
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Provedení:  

• Ovlivnění HAZ pomocí presury: TrPs v oblasti m. triceps surae, zejména 

v jeho přechodu v Achillovu šlachu, protažení fascie distální třetiny lýtka 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Korigovaný sed na lehátku  

o opora o HKK, nutno vypodložení HKK podkládacími kvádry, aby mohlo 

dojít k napřímení páteře 

o dynamická stabilizace v sedu na lehátku – postrky pacienta všemi směry 

o aktivní pohyby HKK pacienta do předpažení, upažení a vzpažení 

• Nácvik stoje o 2 FH 

• Nácvik čtyřdobé chůze po rovině o 2 FH, nutný dohled 2 fyzioterapeutů 

Výsledek:  

Pacientka spolupracuje, zadaná cvičení zvládá bez větších obtíží, do stoje je potřeba 

pomoci 2 terapeutů a stejně tak je potřeba dohled při chůzi, kdy zvládne o 2 FH ujít 40 m. 

Cítí se dobře, pozitivně vnímá lokomoci za využití jiné pomůcky než mechanického 

vozíku. Pociťuje mírnou bolest zad (VAS – 2-3). 
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3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 

St. p. (6. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, špatně spala, pociťuje bolest v bederní oblasti zad 

(VAS – 3) 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně, působí unaveněji, nevyspale, zhoršení kvality sedu na mechanickém vozíku 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou 

• Snížení bolesti v oblasti bederní páteře 

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Zvýšení svalové síly svalů DKK 

• Zlepšení stability trupu 

• Nácvik správného sedu 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita 

• Prolongovaný strečink 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Facilitace svalů břicha  

• Nácvik správného dechového stereotypu  

• LTV na posílení oslabených svalových skupin DKK (m. gluteus maximus et medius 

a zevních rotátorů kyčelních kloubů, flexorů kolenního kloubu, mm. peronei) 

• Senzomotorická stimulace – korigovaný sed, dynamická stabilizace 
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Provedení:  

• Ovlivnění HAZ pomocí akupresury v oblasti m. triceps surae, zejména 

v jeho přechodu v Achillovu šlachu, protažení fascie distální třetiny lýtka 

• Protažení thorakolumbální a dorsolumbální fascie dle Lewita 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Nácvik bráničního dýchání v lehu na zádech: DKK vypodloženy gymballem, 

kyčelní a kolenní klouby flektovány v 90°, pacientka instruována k bráničnímu 

dýchání 

• LTV zaměřena na posílení svalů DKK (m. gluteus maximus et medius a zevních 

rotátorů kyčelních kloubu) 

o Bridging 

o Bridging s předpaženými HKK  

o Bridging za využití therabandu umístěného těsně nad kolenními klouby 

pacientky – lepší zapojení m. gluteus medius a zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 

o Analytické posilování m. gluteus medius v leže na zádech – abdukce, 

proti mírnému odporu terapeuta 

o Flexe kolenních kloubů v leže na břiše s důrazem na excentrickou kontrakci 

o Analytické posilování mm. peronei v sedu na lehátku se svěšenými bérci 

• Korigovaný sed na lehátku  

o opora o HKK, nutno vypodložení pod dlaně, aby mohlo dojít k napřímení 

páteře 

o dynamická stabilizace v sedu na lehátku – krátké postrky pacientky všemi 

směry 
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Výsledek:  

Došlo ke snížení bolesti zad (VAS – 2), pacientka se cítí dobře, spolupracuje, 

pohyby flexe v kolenním kloubu a bridging zvládá přesněji a plynuleji. 

 

3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 

St. p. (7. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, spala klidně, ale je mírně unavena, ráno vizita, bolest 

zad již téměř nepociťuje (VAS – 1) 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně. Došlo k opětovnému zhoršení joint-play Lisfrankova kloubu směrem      

dorzo-plantárním vpravo, Chopartova kloubu směrem dorzo-plantárním bilaterálně, 

talokrůrálního kloubu dorzálním směrem bilaterálně a calcaneu všemi směry bilaterálně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Obnovení joint play kloubů nohy 

• Zlepšení stability trupu 

• Zlepšení stability ve stoji 

• Zlepšení propriocepce 

Návrh terapie:  

• Mobilizace kloubů nohy 

• Facilitace svalů břicha a laterálního korzetu pánve  

• Nácvik správného dechového stereotypu  

• BALANCE Trainer 

Provedení:  

• Mobilizace dle Lewita: Lisfrankova kloubu směrem dorzo-plantárním vpravo, 

Chopartova kloubu směrem dorzo-plantárním bilaterálně, talokrůrálního kloubu 
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dorzálním směrem bilaterálně a calcaneu laterolaterálně, plantárně, dorzálně 

a rotace směrem tibiálním a fibulárním 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Nácvik bráničního dýchání v lehu na zádech: DKK vypodloženy gymballem, 

kyčelní a kolenní klouby flektovány v 90°, pacientka instruována k bráničnímu 

dýchání 

• Nácvik stability stoje v dynamickém vertikalizátoru BALANCE Trainer 

o Pacienta měla za úkol pohybovat se po čáře, která byla nastavena v různých 

úhlech 

o Pohyb do čtverce a do kruhu 

o Hra typu tenis, kdy musí pacienta pohyby svého těla ovládat pálku, 

která následně odráží míček – větší náročnost na rychlost pohybu, přesnost 

a jeho rychlou změnu směru  

Výsledek:  

Došlo ke zlepšení joint-play Lisfrankova kloubu vpravo, Chopartova 

a talokrůrálního kloubu bilaterálně, calcaneu bilaterálně. Pacientka reaguje na tuto formu 

terapie za použití BALANCE Traineru velmi pozitivně, líbí se jí, spolupracuje, 

bez bolesti. V porovnání s první terapií na BALANCE Traineru došlo ke zlepšení 

přesnosti pohybů sledovaných v počítačovém programu. 

 

3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 

St. p. (8. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se necítí dobře, unavená, během noci častější frekvence spazmů 

(4x za noc), úlevu přinesla vždy změna polohy 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou 

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Zvýšení svalové síly svalů DKK 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání  

• Prolongovaný strečink 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

• LTV na posílení oslabených svalových skupin DKK (m. gluteus maximus et medius 

a zevních rotátorů kyčelních kloubu, flexorů kolenního kloubu, mm. peronei) 

Provedení:  

• Ovlivnění HAZ v oblasti planty a v oblasti m. triceps surae, zejména Achillovy 

šlachy za pomoci horké role 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum 

• II. diagonála – flekční vzorec s flexí kolenního kloubu pro DKK – posílení svalů: 

m. extensor digitorum longus et brevis, m. extensor hallucis longus, m. abductor 

digiti minimi, mm. interossei dorsales, mm. lumbricales, m. peroneus brevis 

et tertius, m. biceps femoris, m. popliteus, m. tensor fasciae latae  

• LTV zaměřena na posílení svalů DKK (m. gluteus maximus et medius a zevních 

rotátorů kyčelních kloubu) 

o Bridging za využití therabandu umístěného těsně nad kolenními klouby 

pacientky – lepší zapojení m. gluteus medius a zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 
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o Analytické posilování m. gluteus medius v leže na boku – abdukce 

o Posilování zevních rotátorů kyčelního kloubu v leže na boku – flexe 60° 

v kyčelních kloubech, paty v prodloužení sedacích hrbolů, pacientka 

nadzvedává horní koleno, paty stále v kontaktu 

Výsledek:  

Spasticita se objevovala i přes pasivní uvedení do polohy na zádech 

s extendovanými DKK. Pacientka se cítí dobře, ale je unavená, na bolest si nestěžuje, 

nová cvičení pro ni byla náročnější na pochopení. 

 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 

St. p. (11. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, ale opět se vyskytuje bolest zad a hýždí (VAS – 3), 

během noci opět častější frekvence spazmů (3x), úlevu přinesla vždy změna polohy 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou 

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu  

• Snížení bolesti v oblasti bederní páteře a hýždí  

• Zlepšení stability trupu 

• Zvýšení svalové síly svalů DKK 

• Zadání autoterapie 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání  

• Prolongovaný strečink 
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• PIR s protažením dle Jandy 

• PIR dle Jandy 

• Cvičení na základě vývojové kineziologie – 3. měsíc 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

• LTV na posílení oslabených svalových skupin DKK (m. gluteus maximus et medius 

a zevních rotátorů kyčelních kloubů, flexorů kolenního kloubu, mm. peronei) 

• Zadání autoterapie za cílem zlepšení postavení v hlezenním kloubu  

Provedení:  

• Ovlivnění HAZ v oblasti planty a v oblasti m. triceps surae, zejména Achillovy 

šlachy za pomoci horké role 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum.  

• PIR na m. gluteus maximus et medius 

• Nácvik zapojení a koordinace svalů HSSP v supinační poloze 3. měsíce – pacientka 

leží na zádech, DKK v trojflekčním postavení, bérce položeny na velkém 

míči – nácvik bráničního dýchání a aktivace svalstva HSSP s nadzvednutím jedné 

DKK z míče 

• Protažení thorakolumbální a dorsolumbální fascie dle Lewita 

• PIR na m. gluteus medius 

• II. diagonála – flekční vzorec s flexí kolenního kloubu pro DKK , využití posilovací 

techniky výdrž – relaxace – aktivní pohyb – posílení svalů: m. extensor digitorum 

longus et brevis, m. extensor hallucis longus, m. abductor digiti minimi, 

mm. interossei dorsales, mm. lumbricales, m. peroneus brevis et tertius, m. biceps 

femoris, m. popliteus, m. tensor fasciae latae  

• LTV zaměřena na posílení svalů DKK (m. gluteus maximus et medius a zevních 

rotátorů kyčelníh kloubu) 
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o Bridging za využití therabandu umístěného těsně nad kolenními klouby 

pacientky – lepší zapojení m. gluteus medius a zevních rotátorů kyčelního 

kloubu 

o Analytické posilování m. gluteus medius v leže na boku – abdukce 

o Posilování zevních rotátorů kyčelního kloubu v leže na boku – flexe 60° 

v kyčelních kloubech, paty v prodloužení sedacích hrbolů, pacientka 

nadzvedává horní koleno, paty stále v kontaktu 

• Autoterapie 

o Prolongovaný strečink m. triceps surae – zapření nohou o konec postele, 

uvedení do nulového postavení v hlezenních kloubech a setrvání v této pozici 

5-10 minut 

o Posilování mm. peronei – v leže na zádech, přitahování špičky ke koleni 

za malíčkem 

Výsledek:  

Došlo ke značnému uvolnění thorakolumbální fascie a k uvolnění napětí v oblasti 

m. gluteus maximus, čímž se výrazně snížila bolest bederní oblasti zad (VAS – 1). 

Dále došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti nohou, pacientka také lépe zvládala 

provedení II. flekční diagonály pro DKK. 

 

3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 

St. p. (12. 2. 2019):  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, došlo ke zlepšení bolesti zad, bez bolesti, spala 

klidně 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou 

• Zlepšení stability trupu 

• Zlepšení propriocepce 

• Zlepšení stability ve stoji 

• Nácvik chůze 

Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání  

• Facilitace svalů břicha a lateráního korzetu pánve  

• Cvičení na základě vývojové kineziologie – 3. měsíc 

• BALANCE Trainer 

• Chůze v bradlech 

Provedení:  

• Ovlivnění HAZ pomocí presury TrPs v oblasti m. triceps surae, zejména 

v jeho přechodu v Achillovu šlachu, protažení fascie distální třetiny lýtka 

• Kartáčování dlouhými rychlými tahy z laterální oblasti břicha směrem k linea alba 

bilaterálně  

• Nácvik zapojení a koordinace svalů HSSP v supinační poloze 3. měsíce – pacient 

leží na zádech, DKK v trojflekčním postavení, bérce položeny na velkém míči – 

nácvik bráničního dýchání a aktivace svalstva HSSP s nadzvednutím jedné DKK 

z míče 

• Nácvik stability stoje v dynamickém vertikalizátoru BALANCE Trainer 

o Pacienta měla za úkol pohybovat se náklony trupu po čáře, která byla 

nastavena v různých úhlech 

o Pohyb do čtverce a do kruhu 
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o Hra tenis, kdy musí pacientka pohyby svého těla ovládat pálku, která následně 

odráží míček – větší náročnost na rychlost pohybu, přesnost a rychlou změnu 

směru  

• Nácvik chůze v bradlovém chodníku 

o Chůze vpřed 

o Chůze vzad 

o Chůze bokem 

 

Výsledek:  

Došlo ke zlepšení stability páteře, zlepšení došlapu, který je nyní zahájen 

přes patu, zlepšení stereotypu abdukce DKK, pohyb je zahajován aktivitou m. gluteus 

medius a trup je stabilní. Dochází k menším souhybům trupu při chůzi. Pacientka 

subjektivně udává větší jistotu při chůzi.  

 

3.5.10 Terapeutická jednotka č. 10 

St. p. (13. 2. 2019): 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, spala klidně, bez bolesti 

Objektivní: pacientka orientována místem, časem i osobou, spolupracuje, na terapii 

se dostavila sama za využití mechanického vozíku, přesuny a svlékání/oblékání zvládá 

samostatně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• Odstranění reflexních změn v oblasti nohou a zad  

• Snížení spasticity 

• Protažení zkrácených svalů DKK a trupu 

• Zvýšení svalové síly svalů DKK 

• Zadání autoterapie 
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Návrh terapie:  

• Techniky měkkých tkání  

• Prolongovaný strečink 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Cvičení na základě vývojové kineziologie – 3. měsíc 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

• LTV na posílení oslabených svalových skupin DKK (m. gluteus maximus et medius 

a zevních rotátorů kyčelníh kloubu, flexorů kolenního kloubu, mm. peronei) 

• Zadání autoterapie – protažení m. quadratus lumborum a laterální části hrudníku 

Provedení:  

• Ovlivnění HAZ v oblasti planty a v oblasti m. triceps surae, zejména Achillovy 

šlachy za pomoci horké role, presura v oblasti m. triceps surae, protažení fascie 

distální třetiny lýtka 

• Prolongovaný strečink m. triceps surae a adduktorů kyčelního kloubu 

• PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a semimembranosus, m. quadratus lumborum 

• Protažení thorakolumbální a dorsolumbální fascie dle Lewita 

• Nácvik zapojení a koordinace svalů HSSP v supinační poloze 3. měsíce – pacient 

leží na zádech, DKK v trojflekčním postavení, bérce položeny na velkém 

míči – nácvik bráničního dýchání a aktivace svalstva HSSP s nadzvednutím jedné 

DKK z míče 

• II. diagonála – flekční vzorec s flexí kolenního kloubu pro DKK , využití posilovací 

techniky výdrž – relaxace – aktivní pohyb – posílení svalů: m. extensor digitorum 

longus et brevis, m. extensor hallucis longus, m. abductor digiti minimi, 

mm. interossei dorsales, mm. lumbricales, m. peroneus brevis et tertius, m. biceps 

femoris, m. popliteus, m. tensor fasciae latae  

• LTV zaměřena na posílení svalů DKK (m. gluteus maximus et medius a zevních 

rotátorů kyčelních kloubu) 
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o Bridging za využití therabandu umístěného těsně nad kolenními klouby 

pacientky – dojde k většímu zapojení m. gluteus medius a zevních rotátorů 

kyčelního kloubu 

o Analytické posilování m. gluteus medius v leže na boku – abdukce 

o Posilování zevních rotátorů kyčelního kloubu v leže na boku – flexe 60° 

v kyčelních kloubech, paty v prodloužení sedacích hrbolů, pacientka 

nadzvedává horní koleno, paty stále v kontaktu 

• Autoterapie 

o Klek na čtyřech – HKK ve vzpažení, dlaně na podložce, před rameny, sed 

vzad na paty, poté lateroflexe trupu k jedné a druhé straně, výdrž v těchto 

pozicích po dobu 10 nádechů a výdechů 

Výsledek:  

Pacientka se cítí dobře, spolupracuje, zadaná cvičení zvládá bez věších obtíží. 

Podařilo se zlepšit statiku trupu, aktivní pohyby jsou prováděny plynuleji a přesněji. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

St. p. (14. 2. 2019): 

Status praesens: 

a) objektivní: plně orientována, spolupracující, hmotnost 87 kg, výška 170 cm, BMI: 

30,1, pacientka na mechanickém vozíku, mobilita v rámci lůžka bez omezení, samostatná 

v přesunech na mechanický vozík, plně samoobslužná v jídle, hygieně, oblékání, postaví 

se jen s pomocí dvou osob, stoj samostatně nezvládá, stoj o 2FH zvládá samostatně, jizva 

volná, 5 cm dlouhá v oblasti Th7-L1 

b) subjektivní: cítí se dobře, bez bolesti, udává výraznou spasticitu aker při extenzi 

kyčelních a kolenních kloubů v leže na zádech 

 

Vyšetření sedu na mechanickém vozíku: 

Pacientka sedí na mechanickém vozíku, jehož sedací plocha je vypodložena 

antidekubitní sedací podložkou. Nohy položeny na stupačkách, v mírné plantární flexi, 

kyčelní klouby ve středním postavení. Větší zatížení levé hýždě (toto je pozorovatelné 

i na menších otlacích antidekubitní podložky vpravo), mírná elevace pánve vpravo. 

V oblasti beder má pacientka váleček. Páteř je fyziologicky zakřivena, hlava držena 

v lehkém předsunu. Ramenní klouby v elevaci. HKK volně položeny na stehnech.  

 

Vyšetření stoje (vyšetřeno s francouzskými holemi z důvodu nemožnosti samostatného 

stoje bez pomůcek): 

Zezadu 

Šíře stojné baze je fyziologická s mírným vytočením špiček do stran, 10°. 

Hypertrofie Achillových šlach bilaterálně, valgozita hlezenních kloubů, podkolenní rýhy 

jsou symetrické.  Kolenní klouby jsou ve valgózním postavení. Subgluteální rýhy 

asymetrické, vpravo je o 1 cm výše.   Pánev lehce zešikmena doleva, páteř 

bez patologických stranových odchylek ve všech rovinách, jizva v oblasti Th7-L1. Mírné 

odstávání dolních úhlů lopatek. Ramenní klouby symetrické, v elevaci, hlava 

v prodloužení páteře, bez stranových odchylek. Hypertrofie šíjového svalstva. Pacientka 

méně využívá opory HKK a celkově působí stabilněji. 



85 

 

Zepředu 

Šíře stojné baze je fyziologická, s vytočením špiček 10°. Výraznější zatížení 

malíkových hran, pokles příčné klenby obou nohou, prstce přitisknuté k zemi. Hlezenní 

klouby valgózní, oboustranné mediální vtočení patel, stehenní svaly bilaterálně 

hypotrofované, pánev sešikmena doleva. Thorakobrachiální trouhelníky symetrické, 

umbilicus ve středním postavení. Tonus břišních svalů je symetrický, u m. rectus 

abdominis převládá tonus v jeho kraniální části. HKK drží berle, jsou ve vnitřní rotaci 

a addukci v kloubech ramenních, v semiflexi v kloubech loketních, předloktí je 

v pronaci. Ramenní klouby v elevaci. Zapojení HKK pro oporu je znatelně nižší 

než při vstupním kineziologickém rozboru. Hlava orientována v ose trupu, bez rotace 

či lateroflexe.   

Z pravého boku 

Výrazná aktivita přednoží. Postavení kolenních kloubů bez patologického nálezu, 

hypotrofie flexorů a extenzorů kolenních kloubů, hypotrofie hýžďových svalů, mírná 

anteverze pánve. U trupu prominuje dolní oblast břišní stěny. Fyziologické zakřivení 

páteře. Ramena v elevaci, hlava v předsunu. Opora o HKK je znatelně menší než při 

vstupním kineziologickém rozboru. 

Z levého boku 

Výrazná aktivita přednoží. Kolenní klouby bez patologického nálezu, hypotrofie 

flexorů a extenzorů kolenních kloubů, hypotrofie hýžďových svalů, mírná anteverze 

pánve. U trupu prominuje dolní oblast břišní stěny. Fyziologické zakřivení páteře. 

Ramena v elevaci, hlava v předsunu. Opora o HKK je znatelně menší než při vstupním 

kineziologickém rozboru.
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Palpační vyšetření pánve:  

Výška SIAS – pravá výše než levá 

Výška SIPS – pravá výše než levá 

Výška crist – pravá výše než levá 

Vzájemná výše SIAS a SIPS – bilaterálně jsou SIAS níže než SIPS 

Modifikace stoje: 

Modifikovaná vyšetření stoje byla orientačně vyšetřena s držením o žebřiny 

oběma HKK. 

Véleho test 

• pozitivní, stupeň 2. (lehce porušená stabilita, přitisknuté prstce) 

Rhombergův stoj I 

• stoj nestabilní, dochází k laterolaterálním a ventrodorzálním titubacím 

Rhombergův stoj II a III 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno. 

Stoj na špičkách 

• pacientka stoj na špičkách nezvládá, zvládne odlepit chodidlo po hlavičky 

metatarzů 

Stoj na patách 

• pouze malé zapojení svalů bérce, jejich nedostatečnost je kompenzována přesunem 

těžiště vzad za současného držení o žebřiny 

Stoj na jedné dolní končetině 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno. 

Trendelenburg – Duchennova zkouška 

• kvůli nestabilitě pacientky a riziku pádu nevyšetřováno. 
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Dynamické zkoušky páteře:  

Pro nestabilitu pacientky jsme zkoušky flexe, extenze a lateroflexe páteře 

nevyšetřovali. 

 

Vyšetření chůze:  

Pacientka se stále sama pohybuje za použití mechanického vozíku, který využívá 

zejména kvůli nedostatečné svalové síle a nejistotě stabilní opory pouze o DKK. 

V chodítku nyní zvládá ujít 160 m. O 2 francouzských holích se pak ušlá vzdálenost za 

kontroly dvou fyzioterapeutů zvýšila na 50 m.  

Chůze prostá s chodítkem 

Chůze působí celkově stabilněji, pacientka vypadá jistější, napřímení páteře 

a hlavy. Při chůzi se zvládá dívat dopředu a není nucena zrakem kontrolovat svou chůzi. 

Hmotnost nesená HKK se znatelně snížila. Také došlo ke snížení posunu hýždí 

vzad a snížení flexe v kyčelních kloubech. Hyperextenzi kolenních kloubů zvládá 

pacientka z počátku chůze uhlídat. Krokový cyklus pacientka zahajuje došlapem 

přes patu a končí odrazem od palce. Délka kroků a jejich rytmus je symetrický, šířka baze 

a vytočení špiček je pak obdobné jako u stoje. Při zvyšující se únavě ale opět spadá 

k hyperextenzi kolenních kloubů a stejně tak se zhoršuje napřímení a všechny ostatní 

kvality chůze.   

Modifikace chůze 

Modifikace chůze z důvodu rizika pádu a nestability pacientky nevyšetřovány. 

 

Mobilita: 

Pacientka zvládá samostatně přesuny v rámci lehátka, samostatně se oblékne, 

přesune na vozík, který poté používá k veškerému pohybu v prostoru. Podle svých slov 

samostatně zvládá pobyt v domácím prostředí, v koupelně má pro osobní hygienu 

sedačku ve sprchovém koutě a speciální sedák na WC.  
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Pohybové stereotypy dle Jandy: 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Pacientka provádí pohyb plynuleji, zvládá před samotným zahájením fixovat trup 

a tím snížit nadměrné zapojení m. quadratus lumborum, abdukce probíhá ve frontální 

rovině, její rozsah je ale snížený, na levé straně je znatelné lepší provedení. 

Extenze v kyčelním kloubu 

Oboustranně dochází k nedostatečnému zapojení m. gluteus maximus, převládá 

aktivace homolaterálních paravertebrálních svalů, která začíná v oblasti bederní páteře a 

šíří se směrem kraniálním, kde na ni navazuje hyperaktivita svalů pletence ramenního, 

toto provedení je shodné u obou DKK. 

Flexe trupu 

Pacientka zvládá test do fáze odlepení dolní hrudní oblasti bez patologických 

odchylek, poté již nedochází k plynulé flexi trupu, ale ke zvedání napřímené bederní 

oblasti páteře, což stále značí, že je aktivita m. iliopsoas v této části pohybu nadřazena 

aktivitě břišních svalů.  

 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Dýchání je klidné, povrchové, bilaterálně symetrické, dechový rytmus je 

pravidelný. Dochází k mírnému rozšíření v oblasti břicha s následným rozvíjením 

dolních žeber.  
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Antropometrie: 

Měřeno pomocí krejčovského centimetru.  

Délkové míry DKK [cm] Pravá DK Levá DK 

Funkční délka 86 86 

Anatomická délka 77 77 

Délka stehna 34 34 

Délka bérce 41 41 

Délka nohy 23 23 

   

Obvodové míry DKK [cm] Pravá DK Levá DK 

Stehno 56,5 56 

Patela 43 44 

Tuberositas tibiae 38 39 

Lýtko 37 38 

Hlezenní kloub 25 26 

Hlavičky metetarzů 23,5 23,5 

Tab. č.: 9 - Antropometrické údaje [cm]– výstupní vyšetření 

  



90 

 

Vyšetření kloubního rozsahu: 

Kloubní rozsah byl změřen pomocí dvouramenného goniometru. Pro vyšetření a 

záznam byla využita metoda SFTR. Při vyšetření pasivního rozsahu byla využita pomoc 

fyzioterapeuta.  

Pasivní rozsah [°] Pravá DK Levá DK 

Kyčelní kloub   

S 5 –  0 – 80 5 – 0 – 85 

F 55 – 0 – 15 55 – 0 – 15 

R(90) 60 – 0 – 15 55 – 0 – 20 

Kolenní kloub   

S 5 – 0 – 150 5 – 0 – 150 

Hlezenní kloub   

S 25 – 0 – 45 25 – 0 – 45 

R 30 – 0 – 25 30 – 0 – 30 

   

Aktivní rozsah [°] Pravá DK Levá DK 

Kyčelní kloub   

S 5 –  0 – 70 5 – 0 – 70 

F 45 – 0 – 10 45 – 0 – 10 

R(90) 45 – 0 – 15 45 – 0 – 20 

Kolenní kloub   

S 5 – 0 – 150 5 – 0 – 150 

Hlezenní kloub   

S 20 – 0 – 45 20 – 0 – 45 

R 30 – 0 – 15 30 – 0 – 20 

Tab. č.: 10 - Goniometrické údaje zaznamenané metodou SFTR [°] – výstupní vyšetření 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Hodnocení: 

• 0 – nejde o zkrácení 

• 1 – malé zkrácení 

• 2 – velké zkrácení  
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Sval/svalová skupina Pravá DK Levá DK 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M. rectus femoris 1 1 

M. ilipsoas 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. piriformis 1 1 

M. quadratus lumborum 1 0 

M. gastrocnemius 1 1 

M. soleus 0 0 

Paravertebrální zádové svaly 1 

Tab. č.: 11 - Hodnoty zkrácených svalů dle Jandy – výstupní vyšetření 

 

Orientační vyšetření svalové síly: 

Hodnotící škála: 

• Stupeň 5 odpovídá 100 % svalové síly, pohyb je testován proti velkému odporu 

• Stupeň 4 odpovídá 75 % svalové síly, pohyb je testován proti odporu 

• Stupeň 3 odpovídá 50 % svalové síly, pohyb testován proti gravitaci 

• Stupeň 2 odpovídá 25 % svalové síly, pohyb je testován za vyloučení gravitace 

• Stupeň 1 odpovídá 10 % svalové síly, aktivita svalu je pouze palpovatelná 

• Stupeň 0 odpovídá 0 % svalové síly, plegie svalu 

Pohyb Pravá Levá 

Extenze kyčelního kloubu 2+ 2+ 

Flexe kyčelního kloubu 3+ 3+ 

Abdukce kyčelního kloubu 3 3 

Addukce kyčelního kloubu 2+ 2+ 

Zevní rotace kyčelního kloubu 3- 3- 

Vnitřní rotace kyčelního kloubu 3 3 

Extenze kolenního kloubu 4- 4- 

Flexe kolenního kloubu 4- 4- 
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Plantární flexe hlezenního kloubu 3+ 3+ 

Plantární flexe s flexí kolenního kloubu 3+ 3+ 

Supinace v dorzální flexi 3- 3 

Supinace v plantární flexi 3- 3- 

Plantární pronace 3- 3- 

Tab. č.: 12 - Orientační vyšetření svalové síly – výstupní vyšetření 

 

Neurologické vyšetření:  

Povrchové čití 

• hypestezie na taktilní a algické podněty od Th9 kaudálně ve všech dermatomech, 

dysestezie v oblasti bederní páteře kolem trupu, mm. glutei, občasná parestesie 

dorzální strany stehen DKK, termické podměty vnímá symetricky a bez poruchy 

ve všech dermatomech trupu a DKK 

Hluboké čití 

• mírné narušení polohocitu a pohybocitu DKK v oblasti prstců bilaterálně 

Reflexy 

• břišní reflexy (Th7-8, Th9-10, Th11-12) vyhaslé, hyperreflexie v oblasti 

DKK – patelární a Achillovy šlachy oboustranně, medioplantární reflex 

bez patologického nálezu 

Taxe  

• taxe na DKK bez patologického nálezu 

Pyramidové jevy  

• Iritační flekční  

o Rossolimo – bilaterálně negativní 

o Žukovskij-Kornilov – bilaterálně negativní 

• Iritační extenční 

o Babinský – bilaterálně pozitivní, výrazněji vpravo 

o Oppenheim bilaterálně negativní 
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• Zánikové 

o Mingazzini – pozitivní vpravo 

o Barré –pozitivní vpravo 

Napínací manévry 

• Lasséque i obrácený Lasséque negativní 

 

Testy hlubokého stabilizačního systému dle Koláře: 

Brániční test 

Pacientka dokáže aktivovat svaly proti odporu přiložených rukou, dochází 

k laterálnímu rozšíření hrudníku a mezižeberních prostor, což svědčí o dobrém zapojení 

bránice a laterální skupiny břišních svalů.  

Test břišního lisu 

Poměr zapojení částí m. rectus abdominis se zlepšil, pacientka nyní zvládá zapojit 

i dolní oblast tohoto svalu a je schopna propojit jeho aktivitu s prací laterální skupiny 

břišních svalů. Díky tomu je hrudník držen v expiračním postavení a aktivita 

paravertebrálních svalů je téměř zanedbatelná.  

Extenční test 

Při tomto testu dochází k aktivitě paravertebrálních svalů od oblasti střední hrudní 

páteře až po horní bederní páteř. Laterální skupina břišních svalů se aktivuje adekvátně 

k aktivitě erektorů, lopatky jsou drženy v depresi a dochází pouze k mírné addukci.  

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Jizva 

• jizva o délce 5 cm v oblasti Th7 – L1, kompletně zhojena, bez sekrece, volná, 

pohyblivá všemi směry, v její oblasti mírně zvýšená potivost a začervenání 

Kůže  

• vyšetřována v oblasti zad a DKK 
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• kůže celkově dobře prokrvena, hydratována, palpačně nebolestivá, v dermatomech 

Th9 – Th12 dysestezie, od L1 kaudálně hypestezie, teplota zvýšena pouze v oblasti 

jizvy. 

• v oblasti horní hrudní páteře a CTh přechodu zhoršená posunlivost vůči podkoží, 

ve stejných místech došlo i k výraznějšímu začervenání po dermografické zkoušce 

provedené od oblasti C7 po L5. 

• na DKK je posunlivost kůže zhoršena bilaterálně od oblasti distální třetiny bérce 

po akra. 

Podkoží 

• zhoršená posunlivost podkoží taktéž prokázána v oblasti horní hrudní páteře a CTh 

přechodu za použití Kiblerovy řasy, podkoží dolních končetin hůře protažitelné 

v oblasti distální třetiny bérce po akra, na akrech hmatatelné „hrbolky“ v oblasti 

pravého metatarzofalangeálního kloubů palce mediálně  

Fascie 

• vyšetřeny fascie zad a DKK 

• zjištěna patologická bariéra u fascie CTh přechodu všemi směry bilaterálně, 

zlepšená protažitelnost fascie hrudní bilaterálně směrem kraniálním, u fascie 

dorzolumbální vpravo směrem kaudálním zhoršená protažitelnost, stejně 

tak u laterální fascie trupu vpravo směrem kaudálním, u fascie lýtka v distální 

třetině bilaterálně a plantární fascie došlo k mírnému zlepšení protažitelnosti 

bilaterálně všemi směry 

Palpace svalů 

• hypertonus paravertebrálních svalů hrudní a bederní páteře bilaterálně, m. iliopsoas 

v oblasti úponu na malém trochanteru obou DKK, hypertonus a palpační bolestivost 

m. quadratus lumborum vpravo, palpační bolestivost m. gluteus medius vpravo, 

hypotonus gluteálních svalů bilaterálně, výrazný hypertonus Achillových šlach 

a celého m. triceps surae bilaterálně, trigger pointy v oblasti m. triceps surae, 

zejména v jeho přechodu v Achillovu šlachu 
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Vyšetření kloubní vůle 

• kloubní vůle vyšetřena v oblasti celých DKK se zjištěním blokád drobných kloubů 

nohy bilaterálně, Lisfrankova kloubu směrem dorzo-plantárním vpravo, 

Chopartova kloubu směrem dorzo-plantárním bilaterálně, talokrůrálního kloubu 

dorzálním směrem bilaterálně a calcaneu všemi směry bilaterálně 

 

Vyšetření spasticity: 

K vyšetření a hodnocení spasticity byla využita Modifikovaná Aschworthova 

škála.  

Pohyb Pravá Levá 

Dorzální flexe hlezenního kloubu 1+ 1 

Flexe kolenního kloubu 1 1 

Abdukce kyčelního kloubu 1 1 

Extenze kyčelního kloubu 0 0 

Tab. č.: 13 - Vyšetření spasticity dle Modifikované Aschworthovy škály – výstupní vyšetření 

 

Škála frekvence spazmů: 

Hodnocení: 

0 = žádný spazmus 

1 = alespoň jeden spazmus 

2 = 1-5 spazmů 

3 = 5-9 spazmů 

4 = 10 a více spazmů 

Výsledek: stupeň č. 2 

Tab. č.: 14 - Škála frekvence spazmů – výstupní vyšetření 
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Barthelův test základních všedních činností (ADL): 

ČINNOST PROVEDENÍ ČINNOSTI BODOVÉ SKÓRE 

 

1. najedení  Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

2. oblékání Samostatně bez pomoci – 10   

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

3. koupání Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

5 

4. osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí – 5  

Neprovede – 0  

5 

5. kontinence stolice Plně kontinentní – 10  

Občas inkontinentní – 5  

Trvale inkontinentní – 0  

10 

6. kontinence moči Plně kontinentní – 10  

Občas inkontinentní – 5  

Inkontinentní - 0 

10 

7. použití WC Samostatně bez pomoci – 10  

S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

10 

8. přesun lůžko – židle Samostatně bez pomoci – 15   

S malou pomocí – 10  

Vydrží sedět - 5 

Neprovede – 0  

15 

9. chůze po rovině Samostatně nad 50 m – 15   

S pomocí 50 m – 10  

Na vozíku 50 m – 5  

Neprovede – 0  

10 

10. chůze po schodech Samostatně bez pomoci – 10  0 
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S pomocí – 5  

Neprovede – 0  

Celkové skóre: 85 bodů  

 

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech 

  0–40 bodů     vysoce závislý 

45–60 bodů     závislost středního stupně    

65–95 bodů     lehká závislost 

    100 bodů     nezávislý 

Tab. č.: 15 - Barthelův test základních všedních činností (ADL) – výstupní vyšetření 
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Závěr vyšetření:  

U pacientky je znatelné postižení hybnosti obou DKK. Pohybuje se samostatně 

za pomoci mechanického vozíku. Přesuny a běžné denní činnosti zvládá bez potíží.  

Sed na mechanickém vozíku je korigován jak pasivně díky antidekubitní sedací 

podložce a bederní opěrce, tak aktivně držením těla pacientkou. Pozitivně zde působí 

zlepšení aktivity HSSP, jejímž vlivem sedí pacientka napřímeně a nepropadá 

se tak do opěrné části vozíku. Stále je větší zatížení levé hýždě vlivem hypertonu 

a zkrácení m. quadratus vpravo. DKK ve středním postavení v kyčelních kloubech.  

Zvýšení aktivity HSSP bylo ověřeno pomocí testů dle Koláře, které vykazovaly 

zlepšení oproti vstupnímu vyšetření. Brániční test a test břišního lisu zvládá pacientka 

bez větších problémů ve správném provedení, u testu extenčního je také znatelné lepší 

zapojení laterální skupiny břišních svalů v poměru k aktivitě erektorů páteře, dochází 

pouze k mírné addukci lopatek.  

Do stoje se pacientka dostane za pomoci dvou terapeutů. Stoj je možný pouze 

za využití 2 FH, popřípadě chodítka nebo bradlového chodníku. Za využití 

těchto lokomočních pomůcek působí stabilněji, opora o HKK stále částečně substituuje 

neuromuskulární nedostatečnost DKK. Na zlepšení kvality stoje se projevuje zvýšená síla 

svalů DKK. Flexory a extenzory kolenního kloubu ve vzájemné spolupráci zvládají 

zabránit hyperextenzi kolenních kloubů.  

Pacientka se stále samostatně pohybuje za pomoci mechanického vozíku. Chůzi 

zvládá samostatně v bradlovém chodníku a v nízkém chodítku, ve kterém ujde 160 m. O 

2 FH zvládá ujít 50 m za kontroly dvou fyzioterapeutů.  

Svalová síla se v oblasti DKK nyní pohybuje v rozsahu 2+ až 4-. Největší oslabení 

je pozorovatelné u extenzorů kyčelního kloubu, zevních rotátorů kyčelního kloubu a svalů 

aker DKK. Toto společně se sníženou citlivostí a hybností aker neumožňuje správný stoj 

a chůzi. 

Hybnost je nejvýrazněji omezena ve směru aktivní i pasivní flexe v kyčelních 

kloubech a ve směru aktivní dorzální flexe v kloubech hlezenních. Test zkrácených svalů 

dle Jandy ukázal na svalové zkrácení prvního stupně paravertebrálních svalů, m. iliopsoas 

bilaterálně, m. rectus femoris bilaterálně, flexorů kolenního kloubu bilaterálně, 

m. piriformis bilaterálně, m. gastrocnemius bilaterálně, m. quadratus lumborum pravo.  
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Zvýšená aktivita laterálního korzetu pánve byla ověřena za použití testu 

stereotypu abdukce v kyčelním kloubu dle Jandy, při kterém je pohyb prováděn 

ve frontální rovině a je zahájen aktivitou m. gluteus medius za současné stabilizace 

bederní oblasti páteře. Extenze v kyčelním kloubu je bilaterálně prováděna patologickým 

mechanismem se zvýšeným zapojením homolaterální skupiny paravertebrálních svalů. 

Flexe trupu je do nadzvednutí dolní hrudní páteře prováděna správným mechanismem, 

poté převládá aktivita m. iliopsoas nad aktivitou břišních svalů.  

Nadále přetrvává nevhodný dechový stereotyp, který je nyní symetrický 

s primárním rozšiřováním dolních žeber. Objevuje se náznak dechové vlny mírným 

rozvíjením v oblasti břicha při začátku inspiria.  

Neurologické vyšetření odhalilo snížené čití na taktilní a algické podněty kaudálně 

od úrovně Th9, v oblasti bederní páteře hypestezii, bilaterálně snížené hluboké čití 

v oblasti prstců, areflexii břišních reflexů, hyperreflexii reflexů na DKK, iritační 

i zánikové jevy DKK pozitivní. Všechna tato vyšetření ozřejmují obraz centrální parézy.  

Reflexní změny na kůži a podkoží byly nejvýrazněji pozorovatelné v oblasti horní 

hrudní páteře a CTh přechodu. Zhoršená posunlivost fascie CTh přechodu, dorzolumbální 

a laterální fascie hrudníku směrem kaudálním vpravo. U DKK reflexní změny kůže, 

podkoží a fascie v oblasti distální třetiny bérců a aker. Hypertonus paravertebrálních 

svalů v oblasti hrudní a bederní páteře. Hypertonus m. quadratus lumborum vpravo 

je pravděpodobně zapříčiněn dlouhodobým sedem na mechanickém vozíku, stejně 

tak hypertonie flexorů kyčelních kloubů a hypotonie gluteálních svalů, jejichž 

nedostatečná aktivita vede ke snížení jejich tonu a svalové síly. M. triceps surae výrazně 

ovlivněn spasticitou. Joint play omezen v drobných kloubech nohy, v Lisfrankově kloubu 

vpravo, v Chopartově, talokrůrálním kloubu a v pohybech calcaneu bilaterálně. 

Frekvence spazmů svalů DKK (tricepsu surae, quadricepsu femoris a adduktorů) 

se během běžného dne nachází v rozmezí 1-5 spazmů. 

Hodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech dle Barthelové 

vypovídá o lehké závislosti pacientky. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka během své hospitalizace ve FNKV podstoupila ergoterapii 

a fyzioterapii. Ergoterapeutická péče byla zaměřena zejména na zvládání všedních 

denních činností, nácvik autokatetrizace, korekci sedu a zvyšování kondice za pomoci 

motomedu. Cílem fyzioterapeutické péče bylo zvyšování aktivního rozsahu v kloubech 

DKK, protažení zkrácených svalů DKK, posílení svalových skupin oslabených, úprava 

svalového napětí postižených svalů, odstranění reflexních změn v oblasti DKK a trupu, 

zlepšení povrchového a hlubokého čití DKK, zlepšení stability trupu, korekce sedu 

na mechanickém vozíku, nácvik chůze s lokomoční pomůckou (2 FH nebo nízké 

chodítko) a úprava jejího stereotypu.  

Rozsahy v kloubech DKK byly zvětšeny v kyčelním a hlezenním kloubu, 

viz tabulka č. 16. 

 VPRAVO VLEVO 

Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

Kyčelní kloub – 

pasivní vyšetření 

S 

F 

R 

5-0-80 

55-0-15 

45-0-15 

5-0-80 

55-0-15 

60-0-15 

5-0-85 

55-0-15 

30-0-10 

5-0-85 

55-0-15 

55-0-20 

Kyčelní kloub – 

aktivní vyšetření 

S 

F 

R 

0-0-65 

40-0-10 

30-0-10 

5-0-70 

45-0-10 

45-0-15 

0-0-65 

40-0-10 

30-0-10 

5-0-70 

45-0-10 

45-0-20 

Hlezenní kloub –

pasivní vyšetření 

 

S 

R 

20-0-45 

30-0-20 

25-0-45 

30-0-25 

25-0-45 

30-0-25 

25-0-45 

30-0-30 

Hlezenní kloub –

aktivní vyšetření 

S 

R 

15-0-45 

30-0-15 

20-0-45 

30-0-15 

20-0-45 

30-0-15 

20-0-45 

30-0-20 

Tab. č.: 16 - Goniometrické údaje zaznamenané metodou SFTR [°] – zhodnocení efektu terapie 
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Došlo k protažení zkrácených svalů DKK a trupu, viz tabulka č. 17. 

 VPRAVO VLEVO 

Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 1 1 

M. rectus femoris 1 1 1 1 

M. ilipsoas 2 1 1 1 

M. tensor fasciae latae 0 0 0 0 

M. piriformis 2 1 2 1 

M.quadratus lumborum 2 1 1 0 

M. gastrocnemius 1 1 1 0 

M. soleus 0 0 0 0 

Paravertebrální zádové svaly 2 1 

Tab. č.: 17 - Hodnoty zkrácených svalů dle Jandy – zhodnocení efektu terapie 

Dalším cílem, kterého se nám podařilo dosáhnout, bylo zvýšení svalové síly svalů 

DKK, viz tabulka č. 18. 

 VPRAVO VLEVO 

Před 

terapií 

Po 

terapii 

Před 

terapií 

Po 

terapii 

Extenze kyčelního kloubu 2- 2 2- 2+ 

Flexe kyčelního kloubu 3 3+ 3 3+ 

Abdukce kyčelního kloubu 3- 3 3- 3 

Addukce kyčelního kloubu 2- 2+ 2- 2+ 

Zevní rotace kyčelního kloubu 2+ 3- 3- 3- 

Vnitřní rotace kyčelního kloubu 3- 3 3- 3 

Extenze kolenního kloubu 3 4- 3 4- 

Flexe kolenního kloubu 3+ 4- 3+ 4- 

Plantární flexe hlezenního kloubu 3 3+ 3 3+ 

Plantární flexe s flexí kolenního kloubu 3 3+ 3 3+ 

Supinace s dorzální flexí 2+ 3- 3- 3 

Supinace v plantární flexi 3- 3- 3- 3- 
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Plantární pronace 2+ 3- 2+ 3- 

Tab. č.: 18 - Orientační vyšetření svalové síly – zhodnocení efektu terapie 

 Terapie měla znatelně pozitivní efekt na aktivitu HSSP. Tento faktor pozitivně 

ovlivnil stabilitu bederní oblasti páteře, a tím došlo ke zlepšení kvality sedu 

na mechanickém vozíku. Pacientka sedí s napřímenou páteří, během přesunů působí 

jistěji, při stoji i chůzi se zvýšená aktivita HSSP projevuje její stabilitou a jistotou. 

 Zvýšila se ušlá vzdálenost za pomoci nízkého chodítka ze 100 m na 160 m 

a se 2 FH z 10 m na 50 m. Zvýšení jistoty se projevovalo pohledem pacientky vpřed, 

místo toho, aby byla nucena kontrolovat svůj krok. Krokový cyklus také probíhal 

zlepšeným stereotypem, kdy byl došlap oproti vstupnímu vyšetření prováděn přes patu 

místo přes špičku a končil odrazem od palce místo od metatarzálních kostí. Nadále 

již nedocházelo k hyperextenzi kolenních kloubů při došlapové fázi. 

Došlo k lehkému snížení spasticity u svalu m. triceps surae bilaterálně, viz tabulka 

č. 19. 

 VPRAVO VLEVO 

Pohyb Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

Dorzální flexe 

hlezenního kloubu 

2 1+ 1+ 1 

Tab. č.: 19 - Vyšetření spasticity dle Modifikované Aschworthovy škály – zhodnocení efektu terapie 

Za použití terapeutických technik se podařilo částečně uvolnit kůži, podkoží 

a fascie v problémových oblastech zad a distálních třetin bérců. Nicméně se nadále 

objevuje snížená posunlivost a protažitelnost těchto tkání. Stejně tak se podařilo ovlivnit 

napětí u některých svalů, zejména hypertonních paravertebrálních svalů, m. ilipsoas 

bilaterálně a m. quadratus lumborum. Stále u nich převládá hypertonie, ale proti stavu 

zjištěného během vstupního kineziologického rozboru můžeme mluvit o značném 

zlepšení, které je vnímáno jak subjektivně pacientkou, tak je objektivně znatelné 

při vyšetření palpačním. Došlo ke zlepšení joint-play pately kranio-kaudálním směrem 

bilaterálně a hlavičky fibuly směrem ventro-dorzálním bilaterálně. Kloubní blokády 

v oblasti aker dolních končetin zůstávají bez výrazného zlepšení. 

Závislost v běžných denních činnostech nadále odpovídá stavu lehké závislosti,  

kdy se zlepšila již zmiňovaná vzdálenost ušlá po rovině. 
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Frekvence spazmů svalů DKK se žádným způsobem nezměnila, obdobně 

jako hluboké a povrchové čití společně se zbytkem neurologického obrazu. 

Veškeré pozitivní výsledky, které byly popsány, se projevily i na orientačním 

vyšetření, které bylo vytvořeno v rámci cvičení na BALANCE Traineru. Pacientka měla 

za úkol pohybovat se náklony trupu po obvodu čtverce. Senzorem snímané pohyby byly 

převáděny do programu, který následně vykreslil křivku pohybu. Z následujících dvou 

obrázků můžeme usuzovat značné zlepšení. Je nutno brát v potaz, že tato forma terapie 

byla zařazena pouze třikrát, a tak by získané výsledky neměly být příliš ovlivněné 

zkušeností prováděného cvičení.  

 

  

 

Obr. č.: 4 - Orientační vyšetření na BALANCE 

Traineru – 4. 2. 2019 
Obr. č.: 5 - Orientační vyšetření na BALANCE 

Traineru – 12. 2. 2019 
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4 Závěr 

Stanovený cíl této bakalářské práce byl splněn. Byly zpracovány teoretické 

podklady k příslušnému onemocnění, jeho klinickému obrazu, diagnostice a léčbě. 

Tyto poznatky byly společně se znalostmi získanými během tříletého bakalářského studia 

využity ke stanovení vhodné terapie a k její praktické aplikaci.  

Tvorba bakalářské práce a zejména spolupráce s pacientkou mi poskytly možnost 

získat větší informovanost o daném onemocnění a následně tyto informace prakticky 

využít v terapii. Za velice pozitivní považuji možnost každodenní spolupráce 

s pacientkou, a tím pádem možnost sledování jejího průběžného stavu, od kterého 

se odvíjela následná terapie. 

Pacientka při všech terapeutických jednotkách spolupracovala a dodržovala 

mé instrukce, dle čehož lze usuzovat její motivaci k maximálnímu možnému zlepšení 

aktuálního stavu. Samotné zlepšení bylo potvrzeno ve zhodnocení terapie. Pacientka byla 

po tomto rehabilitačním programu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

propuštěna domů.  

V poslední řadě bych rád zmínil přínos praktických zkušeností získaných díky 

pozorování práce zkušených fyzioterapeutek a vykonávání praxe pod jejich dohledem. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise FTVS UK 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas pacienta 

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 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, 

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 fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu. 

 

Cílem této bakalářské práce je charakteristika diagnózy, návrh terapie a její provedení. 

 

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:  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:     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:  
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