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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater  

Autor: Jana Švejdová  

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková  

Cíle: Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických faktů o problematice 

transplantace jater a zpracování kazuistiky konkrétní pacientky, která transplantaci 

podstoupila, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých cílů, sledování průběhu 

terapie a zhodnocení jejího efektu. Práce je vypracována z pohledu fyzioterapeuta.  

Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a speciální. V 

teoretické části jsou zpracovány informace, které se týkají anatomie, fyziologie a 

patofyziologie jater, seznamují s transplantací tohoto orgánu a fyzioterapeutickými 

postupy používanými po zákroku. Veškeré informace jsou zpracovány na základě 

použití odborné literatury a informačních zdrojů. Ve speciální části je uvedena 

kazuistika konkrétní pacientky po transplantaci jater a záznam terapií provedených v 

rámci souvislé odborné praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v 

období od 6. 1. do 31. 1. 2020.  

Výsledky: Výrazné zlepšení svalové síly a celkové kondice pacientky. Největší pokrok 

ve schopnosti chůze a sebeobsluhy.  

 

Klíčová slova: játra, transplantace, ulcerózní kolitida, primární sklerotizující 

cholangitida, jícnové varixy, fyzioterapie 

  



 

Abstract 

Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation. 

Author: Jana Švejdová  

Head of the thesis: Mgr. Michaela Stupková  

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize the facts about liver 

transplantation including an example of physiotherapeutic treatment on a specific 

patient after liver transplantation. The thesis is written from a physiotherapeutical point 

of view.  

Methods: The bachelor thesis consists of two parts – theoretical part and special part. 

The theoretical part contains information about anatomy, physiology and pathology of 

the liver, including liver diseases, description of the transplantation process and 

physiotherapeutic techniques used after the surgery. All of this information was 

obtained from scientific literature. The special part of this thesis describes the case 

study of a specific patient after undergoing liver transplantation including a description 

of physiotherapeutic care, examinations and therapeutic units. This part was created 

during my practice in the Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague 

between 6th and 31st January 2019. 

Results: The main improvement was in muscle strenght and overal physical condition 

being noticeable mostly in the gait ability and activities of daily living. 

 

Keywords: liver, transplantation, ulcerative colitis, primary sclerosing cholangitis, 

oesophageal varices, physiotherapy  
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1 ÚVOD 

Transplantace jater je poměrně nová metoda léčby, jejíž počátky sahají do 60. let 

20. století. Je určena především pro pacienty se selháním či jiným závažným 

onemocněním jater. I přes obtížnost chirurgického výkonu, náročnou pooperační péči a 

rehabilitaci, přináší pacientům naději prodloužení a zlepšení kvality života. Počet 

transplantací se stále zvyšuje a rovněž narůstá jejich úspěšnost. V současnosti se více 

než 60 % pacientů, kteří absolvovali tento zákrok, dožije dalších 10 let. Od roku 1995, 

kdy transplantační program v IKEM vznikl, do roku 2018 zde bylo provedeno více než 

1700 transplantací jater. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část 

obsahuje teoretické poznatky o anatomii a fyziologii jater, zabývá se konkrétními 

onemocněními jater, která vedou k transplantaci. V neposlední řadě se také věnuje 

konkrétním postupům, indikacím a kontraindikacím tohoto zákroku. Závěrečná kapitola 

zmiňuje fyzioterapeutické metody a postupy používané po transplantaci. Ve speciálním 

úseku se věnuji kazuistice pacientky. Popisuji zde průběh všech terapeutických jednotek 

a vstupní i výstupní kineziologický rozbor, na jejichž porovnání zhodnocuji efekt 

terapie.   

 Cílem práce, která vznikla během mojí praxe v IKEM v Praze v období od 6.1. 

do 31. 1. 2020, bylo seznámit se s problematikou onemocnění jater, která vedou 

k transplantaci a využít doposud získané dovednosti bakalářského studia fyzioterapie.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Játra jsou největší a nejtěžší žlázou lidského těla. Jsou umístěna z větší části pod 

pravou brániční klenbou, z menší pod levou. U dospělého člověka tvoří přibližně 2,5 % 

hmotnosti těla (u žen průměrně 1,3 kg, u mužů 1,6 kg), u novorozence asi 4% 

hmotnosti. (Čihák, 2002) Podle jejich umístění rozlišujeme dvě části jater – facies 

diaphragmatica, která se stýká s bránicí, a facies visceralis, která naléhá na orgány 

břišní dutiny (konkrétně žaludek, dolní část jícnu, žlučník, duodenum, pravý ohyb 

tlustého střeva, pravou ledvinu a nadledvinu. (Dylevský, 2009) 

 

2.1 Anatomie jater 

2.1.1 Makroskopická stavba jater 

V oblasti facies visceralis jsou přítomny tři rýhy (dvě sagitální a jedna 

transverzální) uspořádané do tvaru písmene „H“, které oddělují čtyři laloky: největší 

pravý lalok (lobus dexter), menší plochý levý lalok (lobus sinister), vpředu mezi nimi 

čtverhranný čtvercový lalok (lobus quadratus) a vzadu nejmenší lalok dolní duté žíly 

(lobus caudatus). V sagitální vkleslině (latinsky porta hepatis) vstupují do jater cévy (a. 

hepatica propria, v. portae) a vystupují jaterní žlučové vývody (ductus hepaticus dexter 

et sinister). (Čihák, 2002) 

Játra jsou obalena lesklým peritoneálním obalem (lat. tunica serosa), která kryje 

téměř celá játra a z povrchu jater přechází v jejich závěsy. Ty jsou následující: 

Ligamentum falciforme hepatis připojuje játra kraniálně a ventrálně, kaudálně 

končí na ligamentum teres hepatis, které je zbytkem po pupeční žíle.  

Ligamentum coronarium hepatis je přechodem nástěnného peritonea do tunica 

serosa hepatis po obvodu kraniální a dorzální strany facies diaphragmatica. Tam jsou 

játra přímo přirostlá k bránici a dorzální stěně břišní a nejsou povlečena peritoneem, tzv. 

area nuda. Ligamentum coronarium se dělí na levé a pravé podle strany area nuda, 

kterou lemuje. Area nuda má přibližně tvar trojúhelníku, z jehož rohů vychází 

ligamentum coronarium ve formě závěsů, které se upínají do nástěnného peritonea. 

Pod tunica serosa je pevný vazivový povlak jaterní tkáně, ke kterému je 

peritoneální obal připojen vazivem. Tunica fibrosa je silná hlavně v area nuda. (Čihák, 

2002) 
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Obrázek 1: Viscerální plocha jater (Dylevský, 2009) 

 

2.1.2 Mikroskopická stavba jater 

Nejmenší stavební jednotkou jater je jaterní buňka – hepatocyt. Hepatocyty jsou 

uspořádány do dvou k sobě přiložených řad, které tvoří tzv. trámce. Ty jsou ploché a 

nepravidelně se mezi sebou spojují. Mezi trámci probíhají cévy obklopené vazivem. 

Trámce s žílami se paprsčitě sbíhají do typického útvaru, kterému se říká lalůček 

centrální žíly (lobulus venae cenralis). Ten je základní morfologickou jednotkou jater. 

Má nepravidelný tvar hranolu o průměru asi 1 mm a délce 2 mm.  

Uprostřed lalůčku probíhá v. centralis, která ze svého okolí přijímá jaterní 

sinusoidy. Ty obsahují četné fenestrace a jsou tvořeny pouze endotelem. Díky tomu 

může tekutina pronikat z kapiláry k jaterním buňkám a zase zpět.  

Na styku dvou hepatocytů vždy začíná bezestěnná žlučová kapilára, která ústí do 

intralobulárního žlučovodu se stejnou stavbou. Ten vede směrem k periferii lalůčku, kde 

se vlévá do Heringova kanálku, který již má vlastní stěnu a převádí žluč do většího 

interlobulárního žlučovodu. 
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Interlobulární žlučovod je součástí tzv. trias hepatica, která se vždy nachází 

v portobiliárním prostoru (místo setkání tří jaterních lalůčků). Trias hepatica je kromě 

žlučovodu tvořena a. interlobularis a v. interlobularis.  

Žlučovody se postupně sbíhají do větších a větších, až ústí do porta hepatis jako 

ductus hepaticus dexter a sinister, které se brzy to výstupu z jater spojují v ductus 

hepaticus communis. (Čihák, 2002) 

 
Obrázek 2: Mikroskopická stavba jater (Čihák, 2002) 

 

2.1.3 Jaterní cirkulace 

Játry protéká každou minutu cca 1,5 litru krve. Většina krve je do jater přivedena 

portální žílou (až 70 %). Zbytek (25-30 %) přitéká z a. hepatica propria. Krev z obou 

cév se nakonec v játrech mísí.  Rozeznáváme dva typy krevního oběhu – funkční (80 % 

minutového průtoku) a nutritivní (20 % minutového průtoku). (Abdel-Misih, 2010) 

Funkční oběh je zprostředkováván vrátnicovou žílou (vena portae), která sbírá 

krev z nepárových orgánů břišní dutiny (konkrétně z žaludku, sleziny, slinivky břišní a 

střeva). Vstupuje do jater v porta hepatis a větví se na dvě části – jedna jde do pravého, 

druhá do levého laloku. Uvnitř laloků se dále větví na interlobulární žíly, z kterých 
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odstupují cirkumlobulární žíly. Z těch odstupují do oblastí mezi jaterními trámci jaterní 

kapiláry. Ty „omývají“ hepatocyty pouze z jedné strany. Na druhé straně hepatocytu 

začínají jaterní žlučovody. Jaterní kapiláry se sbíhají do v. centralis, které se spojují na 

bazích lalůčků v jaterní žíly (vv. hepaticae). Odtud je krev odváděna do dolní duté žíly. 

Nutritivní oběh vyživuje jaterní tkáň a je zajišťován jaterní tepnou (a. hepatica), 

která do krve přivádí okysličenou krev. Větví se stejně jako v. portae. Na úrovni 

cirkumlobulárních žil se tepénky napojují na žíly a tím pádem teče do prostorů mezi 

trámci smíšená krev. (Dylevský, 2009) 

 

2.2 Fyziologie jater 

Játra jsou pro život naprosto nezbytným orgánem. Pro přežití však stačí méně 

než jejich polovina. Jaterní parenchym je totiž schopen velmi dobré regenerace. Mají 

velké množství funkcí, které spolu úzce souvisí. 

Játra jsou prvním orgánem, do kterého přicházejí téměř všechny látky vstřebané 

z trávicího traktu. Podle zásob sacharidů řídí metabolismus dalších živin. Při zvýšené 

glykémii játra přeměňují glukózu na glykogen, naopak při nízké hladině probíhá proces 

zvaný glukoneogeneze (odbourávání glykogenu a uvolňování glukózy do krve). Játra 

jsou také místem biosyntézy cholesterolu a dochází zde k beta-oxidaci mastných 

kyselin, které se tak stávají zdrojem energie. Opakem tohoto procesu je syntéza 

mastných kyselin (pro ukládání zásob), které jsou za pomoci v játrech vytvořeného 

lipoproteinu – VLDL – v chylomikronech odnášeny k svalům a tukovým buňkám. Také 

jsou tu tvořeny další lipoproteiny: LDL transportující cholesterol k buňkám a HDL 

vyvazující cholesterol z buněk a přinášející ho zpět do jater, odkud může být vyloučen. 

Játra jsou také místem syntézy většiny proteinů (pro krevní srážení, plazmatických 

bílkovin kromě imunoglobulinů). 

Dalšími důležitými funkcemi jater je přeměňování pro tělo nepotřebných, 

jedovatých či cizích látek pomocí enzymů na takovou formu, která je většinou navázána 

na substrát a vyloučena z těla. Dále tvorba žluči a její odvod do žlučníku a do střeva. 

Játra také fungují jako rezervoár krve, slouží k termoregulaci, k tvorbě erytropoetinu 

(asi 10 %), podílejí se na vodním a minerálním hospodaření organismu, pomáhají 

udržovat acidobazickou rovnováhu a mají schopnost skladovat důležité látky. 

V prenatálním období jsou krvetvorným orgánem, což je v postnatálním životě převzato 

kostní dření. (Rokyta, 2016) 
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2.3 Patofyziologie jater 

Tato kapitola je věnována jednotlivým onemocněním jater. Mezi ty nejčastější 

patří virové hepatitidy (A, B, C, D, E), alkoholická či nealkoholická steatóza jater, 

autoimunitní onemocnění (např. primární sklerotizující cholangitida), geneticky vázané 

nemoci (např. Wilsonova choroba) nebo nádorová onemocnění.  

Následující podkapitoly se zaměřují na onemocnění, která byla indikací pro 

transplantaci jater u mojí pacientky, jejíž fyzioterapeutickou péči popisuji ve speciální 

části této bakalářské práce. 

 

2.3.1 Primární sklerotizující cholangitida 

Primární sklerotizující cholangitida (PSC) je chronické, cholestatické 

onemocnění, které je charakterizované zánětem a fibrózou intrahepatálních i 

extrahepatálních žlučovodů, což vede k jejich zúžení. Odborníci se domnívají, že jde 

pravděpodobně o imunitně zprostředkovanou progresivní chorobu, která se nakonec 

vyvine v jaterní cirhózu, portální hypertenzi a jaterní dekompenzaci. (Chapman, 2010) 

Původ však není úplně objasněn. Častěji postihuje mužskou část populace. 

(Worthington, 2006) 

Toto onemocnění bývá často bez příznaků a fyzických abnormalit. Může se 

objevit diskomfort v oblasti horního pravého kvadrantu břicha, únava, svědění a úbytek 

na váze. Fyzikální vyšetření je abnormální asi u poloviny symptomatických pacientů. U 

těchto případů bývá obvykle přítomna žloutenka, hepatomegalie a splenomegalie. 

Nejčastěji je PSC diagnostikována náhodou při testech jaterní funkčnosti. Podezření je 

poté ozřejměno magnetickou rezonancí. (Chapman, 2010). 

U 8 až 30 % pacientů s tímto onemocněním se v budoucnu vyvine 

cholangiokarcinom. (Worthington, 2006) Přibližně 60 až 80 % pacientů s PSC má 

souběžné zánětlivé onemocnění střev (nejčastěji ulcerózní kolitidu, méně často morbus 

Crohn). Tito pacienti by měli být jednou ročně kontrolováni na kolonoskopii z důvodu 

zvýšeného rizika výskytu kolorektálního karcinomu. (Chapman, 2010). 

K léčbě PSC jsou užívány vysoké dávky kyseliny ursodeoxycholové, která se 

přirozeně vyskytuje ve žlučových cestách a zlepšuje funkci jaterních enzymů. 

Kombinace s imunosupresivy či antibiotiky se zdá být prospěšná. Pacienti 

v pokročilejším stádiu onemocnění obvykle trpí nedostatkem vitamínů A, D, E a K, a 
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proto mohou být těmito vitamíny substituováni. Také se doporučuje sledovat vývoj 

osteoporózy a předcházet jí cvičením a dostatečným příjmem vápníku a vitamínu D. 

Díky chronické cholestáze se může sekundárně objevit cholelithiáza a 

choledocholithiáza, kterou může vyřešit balónková dilatace nebo umístění stentu do 

oblasti zúžení během endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP).  

(Worthington, 2006) 

Nejradikálnějším řešením PSC je transplantace jater. Je poměrně obtížné 

odhadnout, kdy bude u pacienta nutno přistoupit k této variantě, protože má nemoc 

velmi nepředvídatelný průběh. Je indikována při komplikacích s portální hypertenzí, 

snížené kvalitě života nebo u chronického jaterního selhání. Kontraindikací je ve 

většině případů potvrzený cholangiokarcinom. Minimálně u 20 % pacientů po 

transplantaci se PSC do 5 let znovu objeví. Zhruba 75 % pacientů po transplantaci 

přežívá déle než 5 let. (Worthington, 2006) 

 

2.3.2 Jaterní cirhóza 

Pacienti s primární sklerotizující cholangitidou začnou dříve či později jevit 

známky jaterní cirhózy, jejíž pokročilá forma bývá často indikací k transplantaci jater. 

Jaterní cirhóza je difúzní, chronické, obvykle progredující onemocnění, jehož 

výsledkem je přestavba jater v uzly, které jsou obklopeny fibrózními septy. Může 

vznikat na různém podkladě. Je 4. nejčastějším důvodem úmrtí v Evropě. V západním 

světě jsou nejčastějšími příčinami jejího vzniku především alkoholismus, virová 

hepatitida C a nealkoholická steatóza až steatofibróza jater, zatímco na východě je to 

chronická hepatitida B. Mezi další příčiny jaterní cirhózy můžou patřit různá 

onemocnění, např. Wilsonova nemoc, hemochromatóza, primární biliární cirhóza, či již 

zmiňovaná primární sklerotizující cholangitida. (Ginès, 2004) 

Cirhóza se obvykle projeví až při své dekompenzaci, kdy může být pozorován 

ascites (popsáno dále), sepse, portosystémová encefalopatie, krvácení z varixů – 

především jícnových (popsáno dále) nebo žloutenka. Mezi další příznaky patří také 

zmenšená játra, splenomegalie a vznik žilních kolaterál. Může se také rozvinout 

hepatocelulární karcinom. Diagnostika probíhá pomocí ultrazvuku, CT či MRI, kdy je 

viditelná nepravidelná uzlíková struktura jaterní tkáně. (Tsochatzis, 2014) 
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Léčba se liší podle příčiny. Jde ale především o změnu životosprávy – zdravá 

strava, nekonzumovat alkohol, nekouřit. Při portální hypertenzi pacienti užívají 

betablokátory, při ascitu a otocích diuretika a měli by dodržovat dietu s nízkým 

obsahem solí. Při dekompenzaci jaterní cirhózy a přítomnosti hepatocelulárního 

karcinomu se přistupuje k transplantaci. (Tsochatzis, 2014).  

Na některé z hlavních projevů jaterní cirhózy se zaměřím v následujících 

kapitolách. 

 
Obrázek 3: Zdravá vs cirhotická játra (Upham) 

 

2.3.2.1 Portální hypertenze 

Portální hypertenze je definována jako zvýšení tlaku v portálním řečišti o 

5 mmHg, za závažné se považuje zvýšení o více než 10 mmHg. K tomuto zvýšení může 

dojít z různých důvodů, proto dělíme portální hypertenzi na 3 typy: prehepatální (např. 

útlak nádorem), hepatální (jaterní cirhóza, Wilsonova choroba) a posthepatální 

(pravostranné srdeční selhávání). 

K hlavním příznakům patří tvorba jícnových varixů, splenomegalie, ascites, 

který se může zkomplikovat bakteriálním zánětem, a celkové snížení imunity. Dále se 

může objevit ikterus či tvorba pavoučkových név. 

Diagnostika se obvykle provádí CT nebo ultrazvukem jater, změřením 

portálního tlaku zavedením katetru přímo do portální žíly a endoskopií jícnu pro zjištění 

přítomnosti jícnových varixů. 

Pokud nedojde ke krvácení z varixů, léčí se portální hypertenze farmakologicky 

– užíváním neselektivních betablokátorů. (Češka, 2012) 
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2.3.2.2 Jícnové varixy 

V důsledku portální hypertenze způsobené jaterní cirhózou dochází k dilataci 

cév a zvýšení tlaku v žaludečním a jícnovém žilním systému. V případě zvýšení 

portálního tlaku krve nad 10 mmHg vznikají jícnové varixy, nad 12 mmHg pak hrozí 

jejich ruptura. Varikózní krvácení se objevuje u 60 % dekompenzovaných pacientů 

s jaterní cirhózou a u 30 % kompenzovaných.  

Základním projevem krvácení z jícnových varixů je zvracení krve 

(hemateméza). Méně často se pak objevuje krev ve stolici (meléna) či hypovolemický 

šok. Pro správné určení diagnózy je nutné endoskopické vyšetření. 

Pacient s akutním krvácením musí být nejdříve stabilizován, pak může být 

ošetřen endoskopicky tzv. sklerotizací varixů. Jde o aplikaci sklerotizační látky jehlou 

zavedenou do kanálu endoskopu přímo do varixu. Další možností léčby je 

farmakoterapie – podání léků s vazokonstrikčními účinky ve splanchnickém řečišti 

(obvykle terlopresin). Méně častou variantou je zavedení balonkové sondy, kdy se jeden 

balonek zavádí do žaludku a druhý stlačuje varixy v jícnu. Ponechává se maximálně 24 

hodin. (Lata, 2002) 

Pokud se krvácení nedaří zastavit ani po druhém endoskopickém ošetření se 

souběžným užitím farmak, obvykle se přistupuje k zavedení TIPS (transjugulární 

intrahepatální portosystémová spojka). (Lata, 2002) Spojka je vytvořena perkutánně 

mezi funkčním a nutritivním oběhem jater. Výsledkem by mělo být snížení portálního 

tlaku. (Novelli, b.r.) 

 

2.3.2.3 Ascites 

Ascites neboli přítomnost tekutiny v břišní dutině se do 10 let vyvine u cca 

poloviny pacientů diagnostikovaných s jaterní cirhózou. Přítomnost ascitu výrazně 

zhoršuje prognózu pacienta. (Moore, 2003) 

Při určení diagnózy by měla být ascitická tekutina odeslána k důkladnému 

rozboru, aby se určila příčina vzniku ascitu. U 75 % pacientů to bývá cirhóza, menšinu 

tvoří maligní bujení, selhání srdce, pankreatitida, tuberkulóza nebo další výjimečné 

případy. (Moore, 2003) 

Konzervativními metodami léčby ascitu jsou klidový režim, omezení příjmu 

sodíku a vody a užívání diuretik. V případě neúspěchu konzervativních postupů dochází 
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na paracentézu (vypuštění) ascitu, zavedení TIPS a transplantaci jater. (Moore, 2003)  

Pacienti, kteří trpí ascitem, by měli být zařazeni do transplantačního programu, a to 

z toho důvodu, že jejich pravděpodobnost pro přežití následujících 5 let se pohybuje 

pouze mezi 20 až 40 %, zatímco po absolvování transplantace je to až 80 %. (Ginès, 

2004) 

Ascites může být nekomplikovaný, ten dělíme do 3 stádií: 1. stádium je 

detekovatelné pouze na ultrazvukovém vyšetření, 2. stádium se vyznačuje mírnou 

prominencí a asymetriemi v oblasti břišní stěny a u posledního 3. stádia je již výrazná 

prominence břišní stěny. Druhou formou je tzv. refrakterní ascites, který nereaguje na 

medikamentózní léčbu nebo dochází k jeho velmi časné recidivě. (Moore, 2003) 

 

2.3.2.4 Cirhotická kardiomyopatie 

Cirhotická kardiomyopatie je stav pozorovaný u pacientů s cirhózou bez ohledu 

na etiologie. Je charakterizována narušenou systolickou odpovědí na fyzický stres, 

diastolickou dysfunkcí a elektrofyziologickými abnormalitami, zejména prodloužením 

QT intervalu.  

Patofyziologie a klinický význam je v posledních desetiletích objektem mnoha 

výzkumů. Možné mechanismy systolické dysfunkce jsou různé (např. porucha β-

adrenergního receptoru či zvýšení endogenních kanabinoidů). Diastolická dysfunkce 

mívá obvykle příčinu v aktivaci srdečního renin-angiotensinového systému a retenci 

solí. Prodloužení QT intervalu, které bývá pozorováno přibližně u poloviny pacientů 

s cirhózou jater, vzniká jako důsledek poruchy membránové tekutosti a defektu 

iontového kanálu.  

Rozpoznání tohoto onemocnění zabrání komplikacím srdečního selhání po 

zavedení TIPS a transplantaci jater. Lepší porozumění patogenezi a patologii cirhotické 

kardiomyopatie je rozhodující při vývoji přesnějších diagnostických nástrojů a 

specifických způsobů léčby tohoto stavu. (Chayanupatkul, 2014) 

 

2.4 Ulcerózní kolitida 

„Ulcerózní kolitida je nespecifický hemoragicko-katarální nebo ulcerózní zánět 

sliznice konečníku a přilehlé části nebo celého tračníku s nárazovým nebo chronicky 

exacerbujícím průběhem.“ (Gabalec, 2009) 
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Ulcerózní kolitida (UC) je podkategorií nespecifických zánětlivých střevních 

onemocnění, kam patří i Crohnova nemoc. Obě tato onemocnění jsou charakteristická 

průjmy, krví ve stolici, úbytkem hmotnosti, horečkami, únavou a zvýšeným rizikem 

vzniku rakoviny tlustého střeva. Každá má však svá unikátní specifika. Etiologie vzniku 

UC je neznámá, má se za to, že souvisí s genetickými faktory a faktory vnějšího 

prostředí. (Head, 2003) 

Hlavním rozdílem od Crohnovy choroby je kontinuita poškození sliznice. Při 

morbus Crohn je sliznice postižena „ostrůvkovitě“, zatímco při UC je postižena 

kontinuálně. Podle rozsahu poškození lze UC klasifikovat do 3 stádií: 

• proktitida (postiženo rektum maximálně k rektosigmálnímu spojení), 

• levostranný tvar UC (postiženo rektum a tlusté střevo maximálně 

k slezinnému ohbí) 

• pankolitida (postiženo rektum, tlusté střevo za slezinné ohbí). 

Dále lze ulcerózní kolitida dělit dle intenzity průjmů a celkových příznaků do 4 

stupňů: 

1. klinická remise (nejsou přítomny žádné příznaky), 

2. lehká (4 a méně stolic s krví či bez ní za den, normální zánětlivé 

markery), 

3. středně těžká (více jak 4 stolice s krví denně, min známky celkové 

toxicity), 

4. těžká (více než 6 stolic s krví denně, zvýšená TF nad 90 pulzů/min, 

teplota vyšší než 37,5 C, hemoglobin vyšší než 105 g/l, zánětlivé 

markery vyšší než 30 mm/h). 

Příznaky mohou být ale i extraintestinální (vyskytují se asi u poloviny pacientů 

s UC), nejčastěji jde o kožní projevy, tvorbu aftů, artritidu, sakroileitidu, oční projevy 

(např. episkleritida) či projevy jaterní (primární sklerotizující cholangitida, steatóza 

jaterní). 

Diagnostika bývá založena na klinickém, endoskopickém a histologickém 

obraze. Mezi doporučená vyšetření při podezření na UC je krevní obraz, močovina, 

kreatinin, ionty, jaterní testy, železo, vazebná kapacita, CRP, FW, kultivace stolice a 

vyšetření toxinů Clostridium difficile. 
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Medikamentózní léčba závisí na formě a intenzitě onemocnění. Jsou užívány 

deriváty mesalazinu, který může být ve formě perorální nebo v podobě čípků. Při těžším 

průběhu onemocnění se k mesalazinu přidávají kortikosteroidy, které mohou být 

podávány perorálně, při velmi těžké kolitidě pak intravenózně. Dále může být použita 

imunomodulační či biologická léčba. Pokud pacient s těžkou kolitidou nereaguje na 

medikamentózní léčbu nebo dojde k perforaci střeva a masivnímu krvácení, musí být 

provedena proktokolektomie, subtotální kolektomie či kontinentální ileostomie. Další 

indikací k operaci je léčba prekancerózních lézí a malignit. (Gabalec, 2009) 

 
Obrázek 4: Ulcerózní kolitida (Ollero Pena) 

 

2.5 Transplantace jater 

„Transplantace jater je radikální metoda léčby nezvratného selhání jater, 

některých nádorů a některých metabolických vad vázaných na játra.“ (Trunečka, 2009) 

Začátky pokusů o transplantaci jater sahají do 60. let 20. století s úplně prvním 

pokusem provedeným v roce 1963 v Coloradu. Z prvních 5 provedených transplantací 

ale nebyl žádný úspěšný, všichni pacienti zemřeli nejpozději do 23 dnů. Vůbec první 

úspěšnou transplantaci jater na světě provedl Thomas Starzl v roce 1967. (Meirelles 

Júnior, 2015) Na našem území to bylo o 16 let později v roce 1983, operatérem byl prof. 

V. Kořístek. Dostupnost této metody pro české pacienty byla však zvýšena až po 

otevření Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze roku 1995. 

(Hůlek, 2018) 

2.5.1 Indikace 

Zda je pacient indikován k transplantaci je na posouzení transplantačního centra. 

Vždy je porovnávána míra rizika s potřebou transplantace. Příjemce musí mít určitou 

rezervu jak psychických, tak fyzických sil pro zvládnutí operace, pooperační péče a 
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rehabilitace. Dárců je výrazně méně než potenciálních příjemců, proto je důležitým 

faktorem očekávaná doba přežití při konzervativní léčbě v porovnání s tou radikální.  

(Trunečka, 2009) 

Na základě vyšetření klinických příznaků, laboratorních vyšetření a skórovacích 

systémů je vyhodnocena závažnost pacientova stavu. K základním klinickým 

příznakům, které značí nezvratnost poškození orgánu, patří portální hypertenze (ascites, 

encefalopatie, krvácení z varixů) a známky selhání proteosyntetické funkce jater 

(ikterus, hypalbuminemické otoky). Z laboratorních výsledků se měří hodnoty s-

bilirubinu, s-albuminu, s-kreatininu, trombocytů a protrombinového času. 

Nejvýznamnějším měřítkem jsou skórovací systémy – nejčastěji používané Child-

Turcotte-Pugh skóre (viz Obrázek 5), které bývá často kritizováno pro svoji 

subjektivitu, a rovnice MELD, která by měla být více objektivní. (Husová, 2013) 

Nejčastějšími indikacemi pro transplantaci jater jsou alkoholová cirhóza (22,3 

%), jaterní cirhóza při hepatitidě (13,0 %), primární sklerotizující cholangitida (10,1 %), 

hepatocelulární karcinom (8,4 %) nebo primární biliární cirhóza (7,9 %). (Hůlek, 2018) 

 
Obrázek 5: Skórovací systém Child-Turcott-Pugh (Husová, 2013) 

 

2.5.2 Kontraindikace 

Absolutních kontraindikací transplantace jater je málo, patří mezi ně především 

závažná kardiopulmonální a generalizovaná nádorová onemocnění. Taktéž by se za 

kontraindikaci dal považovat stav po onkologické léčbě závažného zhoubného nádoru 

se skončením před méně než 5 lety. (Trunečka, 2009) Dalšími absolutními 
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kontraindikacemi jsou aktivní toxikomanie, sepse, pneumonie, rozvinutý AIDS a 

technické problémy či nespolupráce nemocného. (Husová, 2013) 

Mezi relativní kontraindikace lze zařadit aktivní infekci a závažná přidružená 

onemocnění, která by mohla negativně ovlivnit prognózu přežití pacienta. (Husová, 

2013) K přidruženým onemocněním, která mohou způsobit nezařazení pacienta na 

čekací listinu, patří např. kardiovaskulární onemocnění, plicní hypertenze, plicní 

onemocnění, renální insuficience, diabetes mellitus, obezita, kostní choroby či 

psychiatrická diagnóza. (Trunečka, 2009) 

 

2.5.3 Vhodný dárce 

V ČR podle zákona č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání 

funguje princip předpokládaného souhlasu, dárcem orgánu se tedy může stát kdokoliv, 

kdo nevyjádřil písemný nesouhlas s dárcovstvím a je registrován v Národním registru 

osob nesouhlasících s posmrtným odběrem. 

Dárcem může být jak žijící, tak zemřelá osoba. Zemřelým dárcem je takový 

pacient, u něhož byla diagnostikována mozková smrt nebo nevratná zástava krevního 

oběhu. Žijícím dárcem orgánů bývá osoba v příbuzenském i nepříbuzenském vztahu k 

příjemci, která se dobrovolně rozhodla darovat část jater. Každý dárce, ať už žijící nebo 

zemřelý, je podroben důkladnému vyšetření, aby se minimalizovala rizika spojená s 

přenosem orgánů. (Kdo je dárcem?, b.r.) 

U výběru vhodného dárce je důležité zachovat kompatibilitu AB0 systému a 

přibližně stejnou hmotnost dárce jako má příjemce. Nebere se v potaz shoda antigenů 

hlavního histokompatibilního systému. V nouzovém případě, kdy není dostupný AB0 

kompatibilní štěp, se může přistoupit k transplantaci nekompatibilního štěpu, to však 

vyžaduje velmi náročnou předoperační imunosupresivní přípravu a dlouhodobé 

výsledky bývají horší. 

Transplantační programy mají jasně daná pravidla. Na základě optimálního 

poměru mezi utilitou (maximální benefit) a spravedlností (stejný přístup pro všechny). 

Prioritní jsou pacienti s akutním selháním jater a s nestabilním onemocněním. Většinou 

jsou upřednostňováni také dětští pacienti. (Hůlek, 2018)  

V České republice je vzhledem přísnému dodržování indikačních kritérii na 

čekací listinu každoročně připsáno kolem 200 lidí a téměř stejný počet také podstoupí 
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transplantaci. Ve srovnání s jinými státy se proto ČR pyšní velmi krátkou čekací dobou 

na transplantaci. (Když játra volají o pomoc aneb Od diagnostiky k transplantaci, 2017) 

 

2.5.4 Operační výkon 

Délka transplantačního výkonu se pohybuje okolo 6 hodin. (Trunečka, 2009) 

Transplantovat se mohou celá játra od zemřelého dárce či jen část od žijícího nebo 

zemřelého dárce. Perioperační péče je velmi náročná především kvůli velkým krevním 

ztrátám a časté nestabilitě příjemce. Již během operace musí být pacientovi podávána 

imunosupresiva. Průběh transplantace má několik fází. (Hůlek, 2018) 

První z nich je odběr štěpu dárce, jeho ochlazení a perfúze konzervačním 

roztokem. Takto se štěp transportuje k příjemci. Štěp se dá použít až 24 hodin po 

odběru, většina transplantací však probíhá do 12 hodin od odběru štěpu. V tomto 

případě platí: Čím kratší doba tzv. studené ischemie, tím je pravděpodobnější úspěch 

transplantace. Před vlastní transplantací do těla příjemce je štěp ještě upravován. 

Vlastní výkon se provádí jako pravostranná subkostální laparotomie. Začíná se 

explantací původního orgánu, kdy je výhodnější zachovat retrohepatický úsek dolní 

duté žíly (tzv. piggy back technika). Na jeho místo jsou vložena nová játra, která jsou 

anastomózami spojena s cévami. Při metodě piggy back jsou jaterní žíly štěpu spojeny 

s původním vyústěním těchto žil do dolní duté žíly. Při klasické technice se vytíná i 

retrohepatický úsek dolní duté žíly, která pak musí být spojena dvěma anastomózami – 

nad a pod játry. Když je spojena i portální žíla, začíná reperfúze štěpu. Poté jsou 

spojeny arterie a žlučovody. (Hůlek, 2018) 

 

2.5.5 Pooperační komplikace 

Komplikace transplantační léčby lze dělit z hlediska povahy na komplikace 

chirurgického rázu, imunologické a vyplývající z imunosupresivní léčby. Dalším 

způsobem dělení je podle doby vzniku – časné a pozdní. 

Mezi nejzávažnější časné komplikace patří primární afunkce nebo těžká iniciální 

dysfunkce štěpu, což může být způsobeno technickou chybou, těžkým stavem pacienta 

před transplantací či nekvalitním štěpem. Cévní (nejčastěji trombóza jaterní tepny) a 

biliární komplikace (leaky, stenózy), vznik hernie v jizvě či infekce jsou dalšími 
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z časných komplikací. Krátce po zákroku se také nejčsatěji vyskytuje akutní rejekce 

štěpu. Ta se objeví u 20 až 60 % pacientů a její léčba bývá v drtivé většině úspěšná. 

Pozdními komplikacemi bývají nejčastěji: recidiva onemocnění (nádory, 

autoimunitní onemocnění), arteriální hypertenze, diabetes mellitus (až u pětiny pacientů 

po transplantaci), obezita, hyperlipidemie, kardiovaskulární a renální komplikace či 

kostní choroby. Velká část těchto komplikací je způsobena užíváním imunosupresiv. 

Kvůli zvýšenému riziku vzniku nádorů se pravidelně provádí onkologický 

screening. Pacientům je doporučeno každoročně navštěvovat dermatologii, 

stomatologii, ORL a absolvovat RTG plic. Ženy by měly 2x ročně docházet na 

gynekologické vyšetření a 1x ročně na mamografii. Koloskopie je nutná 1x ročně u 

pacientů s nespecifickým střevním zánětem či primární sklerotizující cholangitidou. 

(Hůlek, 2018) 

 

2.5.6 Imunosupresivní léčba 

Imunosupresivní léčba je u pacientů po transplantaci nezbytná po zbytek života, 

aby se zabránilo vzniku komplikací spojených s rejekcí transplantovaného orgánu. 

(Hůlek, 2018) Zavedení cyklosporinu jako imunosupresiva bylo zlomovým 

v transplantační léčbě, před začátkem jeho užívání pacienti nepřežívali déle než rok. 

(Trunečka, 2013) 

V současné době se za základ imunosuprese po transplantaci považují především 

blokátory kalcineurinu (Advagraf, tacrolimus). Dále se užívají steroidy (prednisolon), a 

to především v tzv. indukční fázi, antiproliferativní látky (kyselina mykofenolová, 

sirolimus) nebo antilymfocytární protilátky. (Trunečka, 2013)  

V indukční fázi, ve které hrozí akutní celulární rejekce štěpu (hrozí od 4. dne po 

zákroku) se užívají vyšší dávky steroidů a inhibitorů kalcineurinu v kombinaci s kys. 

mykofenolovou. V udržovací fázi se jako nejlepší varianta jeví takrolimus s kys. 

mykofenolovou a steroidy, což je také světově nejužívanější kombinace imunosupresiv 

po transplantaci jater. (Hůlek, 2018) 
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2.5.7 Kvalita života po transplantaci jater 

V současnosti 91,2 % pacientů po transplantaci jater přežije následující 3 měsíce, 

pětileté přežití je pak asi u 73,3 % a desetileté asi u 60 %. Kvalita života se obvykle 

významně zlepšuje během prvního roku po transplantaci. Po roce se zlepšení stabilizuje 

a má spíše tendenci mírně klesat. Nedosahuje však takové míry jako u běžné populace. 

Vliv na kvalitu života mají i další faktory, a to především psychika a sociodemografické 

vlivy (pohlaví, profese, rodinný stav). (Onghena, 2016) 

 

2.6 Fyzioterapie po transplantaci jater 

Největší limitací pacientů čekajících na transplantaci i po jejím absolvování je 

snížená celková kondice. To způsobuje zhoršení kvality pacientova života, což má 

negativní dopad na jeho prognózu. Cílem fyzioterapeutické péče je zlepšit kvalitu 

pacientova života, a to především zvýšením svalové síly, zvýšením fyzické kondice a 

tím snížením unavitelnosti.  

Mezi kontraindikace fyzioterapie v předoperační fázi patří akutní krvácení, 

elektrolytová nerovnováha či vážné neurologické či kardiovaskulární komplikace nebo 

jakákoliv jiná celková destabilizace pacientova stavu. Ve fázi pooperační jsou 

kontraindikace totožné, navíc se k nim přidávají příznaky akutní rejekce 

transplantovaných jater.  (Senduran, 2012) 

 

2.6.1 Fyzioterapie v předoperační péči 

Pacienti, kteří jsou zařazeni na čekací listině pro transplantaci jater obvykle trpí 

ztrátou sv. hmoty, řídnutím kostí, zvýšenou únavností a sníženou kondicí, což je 

důsledkem malnutrice, kardiopulmonální dysfunkce (tzv. cirhotická kardiomyopatie), 

metabolickými změnami a užíváním kortikosteroidů. 

Fyzioterapie by v této fázi měla být zaměřena na zvýšení sv. síly a vytrvalosti, 

aerobní kapacity a udržení schopnosti sebeobsluhy pacienta. Cílem je zabránit vzniku 

pooperačních komplikací a dekondici. (Senduran, 2012) Důležitá je edukace pacienta, 

nácvik vertikalizace přes bok a respirační fyzioterapie. (Sullivan, 2016) Vlastní 

předoperační instruktáž obvykle probíhá během hospitalizace pacienta. Pacienti bez 

závažných komplikací bývají přijati k hospitalizaci 2 dny před transplantací. 
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2.6.2 Fyzioterapie v časné fázi pooperační péče 

Pacient je po transplantaci odvezen na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je 

důsledně monitorován, má zavedeny drény, žilní a arteriální katetry, nazogastrickou 

sondu a močový katetr a obvykle je napojen na umělou plicní ventilaci. (Senduran, 

2012) Poté je pacient přeložen na běžný pokoj. Zůstává v nemocnici několik týdnů, 

záleží závažnosti jeho stavu. (Trunečka, 2004) 

 

2.6.2.1 Fyzioterapie na JIP 

Cílem fyzioterapeutické péče na JIP je zabránit vzniku komplikací, které se 

vyskytují u 50 % pacientů po operacích v horní části břicha.  Mezi tyto často vznikající 

problémy patří především plicní komplikace (např. pneumonie, selhávání plic, 

atelektáza), pooperační ileus, infekce v pooperační ráně, krvácení nebo vznik žilní 

trombózy. (Sullivan, 2016) 

Jednou z nejdůležitějších technik používaných u těchto pacientů je respirační 

fyzioterapie, se kterou by se mělo začít hned 1. pooperační den kvůli prevenci vzniku 

plicních komplikací, obnovení dýchání (weaning od UPV) a zvýšení dechového 

objemu.  Respirační fyzioterapie zahrnuje nácvik aktivace bránice, prohloubení 

dýchání, techniky usilovného výdechu a vykašlávání. (Senduran, 2012) Své využití mají 

i manuální poklepové a vibrační techniky, které usnadňují mobilizaci hlenu. Tyto 

manuální techniky se dají použít i pokud je pacient zaintubován a je v umělém spánku. 

(Stiller, 2000) 

Pokud je pacient po operaci imobilní, je nutné ho každé 2 až 3 hodiny polohovat, 

což by mělo být součástí kompetencí zdravotní sestry. Hlavními cíli polohování je 

regulace sv. tonu, prevence kontraktur, pneumonie a dekubitů, zlepšení oběhových 

funkcí apod. Je nutné dodržovat zásady polohování – kontrolovat, zda se na místech 

s malou vrstvou svalů a podkoží (např. spina scapulae, sacrum či paty) nevytváří 

dekubity, dále dbát na to, aby pacient ležel v suchu a aby všechny katétry, drény atd. 

byly správně umístěny. (Kolář, 2009) 

Jakmile je to možné (pacient je dechově i oběhově stabilní), mělo by se začít 

s postupnou mobilizací a vertikalizací pacienta. Nejprve by pacient měl začít cvičit na 

lůžku, ať už aktivně, s asistencí terapeuta či pasivně, pro podporu cirkulace a tím 

zabránění vzniku tromboembolické nemoci. (Senduran, 2012) Cvičení by mělo probíhat 

1 až 2x denně po dobu 15 až 30 minut. (Sullivan, 2016) Dále by se mělo pokročit k sedu 
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na lůžku, poté na okraji lůžka, stoji a chůzi. Pohyby dolními končetinami by měly být 

takové, aby nedocházelo ke zvýšení abdominálního tlaku. (Senduran, 2012) 

 

2.6.2.2 Fyzioterapie během další hospitalizace (mimo JIP) 

Po přeložení pacienta na běžný pooperační pokoj se dále pokračuje v technikách 

respirační fyzioterapie, v aktivním cvičení (bez nebo s dopomocí) a nemělo by se 

opomínat ani protahování svalů s tendencí ke zkracování a péče o jizvu. 

 Kondiční cvičení by mělo postupně nabývat intenzity a délky. Když je pacient 

schopen provádět cvičení aktivně bez dopomoci, lze cvičení zintenzivnit přidáním 

odporu (např. therabandu, lehkých činek či overballu). Cílem této pooperační fáze je 

především docílit u pacienta takového stavu, že bude soběstačný v běžných denních 

činnostech. (Senduran, 2012) 

 

2.6.3 Fyzioterapie v pozdní fázi pooperační péče 

V prvních 3 měsících po prodělané transplantaci by měl pacient cvičit doma dle 

instrukcí fyzioterapeuta. Měl by být vybaven manuálem s cviky, které může provádět 

během dne. Je velmi důležité, aby pacient zůstával aktivní, nebál se pohybu a docházel 

do fyzioterapeutické ambulance, aby konzultoval optimální intenzitu zatížení. Pro 

zvýšení motivace k pohybu si může pacient sledovat denní limit ušlých kroků. 

(Senduran, 2012) 

V této fázi je také velmi důležitá péče o jizvu, ke které se přistupuje po 

odstranění stehů (obvykle v období propuštění domů). Cílem je zabránit vzniku 

hypertrofických a keloidních jizev. Začíná se pravidelnou tlakovou masáží alespoň 3x 

denně zhruba na 10 minut. Dále je důležité udržovat jizvu v čistotě, nestrhávat strupy, 

chránit ji před slunečním zářením (nejméně 3 měsíce), po zhojení jizvu promašťovat. 

Vyhnout by se pacient měl jejímu nadměrnému protahování, nedoporučují se koupele a 

nošení těsného oblečení. (Smičková, 2011) Terapie jizvy se může podpořit také aplikací 

laseru pro jeho biostimulační účinek. (Poděbradský, 2009) 

V dalších měsících po operaci se pacient začíná pomalu vracet do svého běžného 

každodenního života, začíná pracovat, vrací se ke svým koníčkům a společenskému 

životu. Úkolem fyzioterapeuta je nastavit takový cvičební program, aby umožnil 

pacientovi být co nejvíce soběstačný v ADL a pociťoval co nejmenší omezení v těchto 
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aktivitách. Při sestavování tohoto plánu je vždy nutné zvážit možnosti a limity 

konkrétního pacienta a podle toho volit intenzitu a délku cvičení. (Senduran, 2012) 

Ideální je kombinace aerobního tréninku (chůze, jogging, cyklistika) a tréninku 

silového. Aerobní aktivity jsou doporučovány kvůli zvýšení kardiorespirační zdatnosti. 

(Senduran, 2012) Je dokázáno, že pacienti 1 až 5 let po transplantaci jater mají 

průměrně o 16–34 % tuto zdatnost nižší, než je norma v populaci. (Van Ginneken, 

2007) Naopak silový trénink je nezbytný pro znovunabytí svalové hmoty a prevenci 

osteoporózy. Ta vzniká jako následek imunosupresivní terapie a bývá jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí po transplantaci jater do 6 měsíců po operaci. (Senduran, 

2012) Dalším vedlejším účinkem imunosupresivní léčby je zvyšování tělesné hmotnosti 

(prevalence je asi 17 % ve srovnání s 10 % u běžné populace), což lze pravidelným 

cvičením taktéž zredukovat. (Van Ginneken, 2007) 

 

2.7 Transplantace jater a sport 

Co se týká sportu, může se pacient po transplantaci věnovat velkému spektru 

disciplín. Měl by přecházet postupně od méně náročných aktivit k těm náročnějším. 

Nedoporučuje se účast v kontaktních sportech kvůli osteoporóze (vedlejší účinek 

užívání imunosupresiv), která zvyšuje riziko vzniku zlomenin. Dále by se lidé po 

transplantaci jater měli vyhnout plavání ve veřejných koupalištích kvůli zvýšenému 

výskytu infekcí. (Senduran, 2012)  

Stav po transplantaci dokonce umožňuje provozovat sport i na profesionální 

úrovni. The World Transplant Games Federation je organizace fungující déle než 40 let, 

která pořádá mezinárodní sportovní akce a propaguje vzdělávání v oblasti transplantace. 

Podporuje tak úspěchy transplantační chirurgie a potřebu zvýšit informovanost 

veřejnosti. (World Transplant Games Federation, b.r.) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Speciální část mé bakalářské práce byla napsána na základě souvislé odborné 

praxe, která probíhala v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v termínu 

od 6. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Informovaný souhlas podepsaný pacientkou se nachází v 

příloze č. 2. Na základě tohoto dokumentu byl projekt schválený Etickou komisí UK 

FTVS (viz příloha č. 1).   

Celá má praxe probíhala pod dozorem supervizora Bc. Roberta Charváta. 

Vykonávané terapie byly prováděny na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

péče a poté na oddělení Hepatogastroenterologie (nejprve na JIP, poté na běžném 

lůžkovém pokoji). Terapie se konaly 2x denně (vždy cca 30 minut), dopoledne byla 

terapie vedena mnou, odpoledne místním terapeutem. Na začátku byl proveden vstupní 

kineziologický rozbor a poté probíhaly každý den rehabilitační jednotky. Předposlední 

den praxe byl proveden výstupní kineziologický rozbor, na jehož základě jsem mohla 

zhodnotit efekt terapie. Všechna má vyšetření a rehabilitační jednotky byly provedeny v 

rozsahu učiva tříletého bakalářského studia oboru Fyzioterapie na UK FTVS. Použity 

byly tyto metody a postupy: respirační fyzioterapie, prevence TEN, míčkování dle 

Jebavé, PNF dle Kabata, techniky měkkých tkání dle Lewita, LTV individuální a nácvik 

vertikalizace. Pro vyšetření byl použit krejčovský metr a plastový goniometr. Pro terapii 

jsem využila molitanový míček a půlkilové činky. 

Projekt byl schválen Etickou komisí UK FTVS dne 24. 1. 2020 pod jednacím 

číslem 017/2020. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: B. J., žena, 1955 

Diagnóza: Z94.4 St.p. transplantaci jater pro primární sklerotizující cholangitidu 

(PSC) – 27. 12. 2019 

Indikace k transplantaci jater: 

K74.6  Cirhosa jater při PSC-UC 

I85.0  Varixy jícnu s krvácením (12. 11. 2019), opak. ošetření ligací, 

sklerotizací, urgentní TIPS zaveden 5. 12. 2019 

K76.6  Portální hypertenze 

K51.0  Ulcerózní (chronická) pankolitida 

 

Osobní anamnéza (OA): 

Nynější onemocnění (převzato z lék. dok.): Ulcerosní kolitis od 40 let, léčila se 

sama (po stejnou dobu patologické jaterní testy). Od 2016 progrese ascitu. Koloskopie 

naposledy 2004 – ERCP, zavedení stentu do žlučových cest a jeho následná extrakce. 

Již tehdy doporučena na do IKEM k zařazení do transplantačního programu. 

Hospitalizována 20. 11. 2019 pro krvácení z jícnových varixů – ošetřeno endoskopicky, 

pro recidivující krvácení založen TIPS. Pro známky retence tekutin drenáže 

fluidothoraxů, antiarytmická terapie fibrilace síní, zahájen předtransplantační program. 

12. 12. překlad na KARIP pro zhoršení stavu a progresi respirační insuficience při bilat. 

bronchopneumonii. Od 14. 12. na umělé plicní ventilaci a dialýze – postupná stabilizace 

stavu. 27. 12. transplantace jater, po výkonu recidiva sepse. Po ukončení sedace pomalé 

obnovování vědomí. 30. 12. založena tracheostomie, postupný weaning od UPV, 

postupná reparace renálních funkcí. 

Dřívější onemocnění: cysta na vaječníku, peritonitis (operace cca 1990) 

Rodinná anamnéza (RA): otec zemřel v 78 letech na stáří, matka v 61 náhle, bratr má 

DM I. typu, 2 zdravé děti (syn a dcera) 

Pracovní a sociální anamnéza (PSA): pracuje jako stomatolog, dominantní: pravá HK 

Alergie (AA): neguje 
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Gynekologická anamnéza (GA): 2 děti 1980 a 1985 

Abusus: Alkohol nepije – max skleničku vína výjimečně. Exkuřák od 32 let. 

Farmakologická anamnéza: Léky podává zdravotnický personál. 

• Antibiotika 

o Valaciclovir 500 mg p.s. 1-0-1 

o Sumetrolim 480 mg p.s. 0-1-0 po, st, pá 

• Imunosupresiva 

o Advagraf … mg p.s. 1-0-0 dle hladiny 

o CellCept 500 mg p.s. 2-0-2 

o Prednison 15 mg p.s. 1-0-0 

• Bolusové podání 

o Controloc 40 mg i.v. 1-0-1 

o Ursosan 250 mg p.s. 1-1-1 

o Asacol 400 mg p.s. 

o Mutaflor p.s. 1-1-1 

o Hylak 2 ml p.s. 1-1-1-1 

o Fraxiparine 0,4 ml s.c. 0-0-0-1 

o Milgamma N p.s. 1-1-1 

o ACC injekt 300 mg i.v. 1-1-0 

o Rocaltrol 0,25 ug p.s. 1-0-0 

o Vasocardin 12,5 mg p.s. 1-0-1 dle TK, TF 

• Kontinuální infuze: 

o Humulin R 50 j/aqua pro injectione ad 50 ml kont. i.v., cíl glykémie: 6-9 

mmol/l 

o KCl 7,45 % 50 ml kont. i.v., cíl K+ 4-5 mmol/l 

• Výživa: 

o Smofkabiven 985ml i.v. kont. 24 hod, dále dle p.o. příjmu 

o Cernevit + Nutryelt á 1 amp. i.v. 

o Fresubin protein 2 odm p.o. 1-1-1 do jídla/pití 
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Výpis ze zdravotní dokumentace 

Výpis z operačního protokolu (27. 12. 2019) 

V celkové anestezii řezem v P podžebří pronikáme do dutiny břišní, minimum 

ascitu, játra jsou cirhotická, dutina břišní se srůsty, přehledná část bez patologie. 

Preparujeme játra od okolí a přerušujeme závěsy, preparace hilových struktur, 

přerušujeme arteria hepatica (AH) a ductus choledochus v hilu. Preparujeme vena cava 

inferior (VCI) od jater, přerušujeme vena portae, jaterní žíly přešíváme Prolenem, 

v parvě jaterní žíle TIPS. Explantujeme játra a vkládáme jaterní štěp. VCI šijeme side to 

side na VCI příjemce, vena portae šijeme end to end. Pouštíme svorky a perfundujeme 

štěp bez efluátu, reperfúze rychlá, homogenní, játra dobré barvy i konzistence. 

Ošetřujeme krvácení. Šijeme AH end to end – u příjemce časté větvení, rel. mohutná 

AH dx, ve větvení šijeme na větvení štěpu. Dobrá pulzace vysoko v hilu. Výplach 

dutiny břišní, 3x penrose drén, tru-cup biopsie jater po kontrole krvácení a sečtení 

nástrojů a roušek šijeme operační ránu po vrstvách. Krevní ztráta 500 ml. Sestra hlásí, 

že počet nástrojů a roušek souhlasí. 

 

Páteční epikríza (3. 2. 2020) 

64letá pacientka s ulcerózní kolitídou a jaterním selháním na podkladě cirhózy 

způsobené PSC přijata do IKEMU 20.11.2019 pro krvácení z jícnových varixů, které 

endoskopicky ošetřeno. Pro další recidivu krvácení zaveden TIPS. Vzhledem k progresi 

základního onemocnění zahájen proces zařazeni k Tx jater. Další komplikací 

hospitalizace byla bronchopneumonie, pro kterou byla pacientka přeložena na KARIP. 

Stav progredoval do respirační insuficience na podkladě kombinace septického šoku a 

hepatopulmonálního syndromu s korelací grafického nálezu s obrazem ARDS.  

Pacientka dále sedována, oběhově nestabilní na kombinované vasopresorické 

podpoře, zaveden SG katétr, agresivní UPV, CVVHD, empirická ATB terapie, 

stabilizace oběhu a plicních funkcí, zařazení na WL s urg. 3, dale weaning, avšak pouze 

minimalní obnova vědomí. 

27.12.2019 transplantace jater, pooperační průběh byl komplikován septickým 

šokem, profylaktická ATB terapie ponechána nadále. Pokračuje stabilizace stavu při 

multiorgánové podpoře (oběh, plíce, ledviny, GIT) a přetrvávající poruše vědomí, bez 

známek chirurgických komplikací.  
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Vzhledem k předpokladu obtížného weaningu a dlouhodobé UPV byla pacientce 

30.12. založena tracheostomie. T.č. stabilizace orgánových funkcí, pomalé zlepšování 

vědomí, těžká myoneuropatie, dýchaní via TSK, bez nutnosti CPAP, enterální výživa s 

hraniční tolerancí, rozvoj diurézy, bez ATB terapie. 

Plán: RHB, dále dosavadní peče, dlouhodobá ošetřovatelská péče 

 

Indikace k rehabilitaci 

Stav po transplantaci jater, LTV na lůžku 2x denně s postupnou vertikalizací dle 

zdravotního stavu. 

 

Diferenciální diagnostika 

U pacientky po transplantaci jater lze očekávat jizvu v pravém podžebří, která 

může způsobovat bolest v oblasti břicha a hrudníku, díky čemuž může dojít k retrakci 

měkkých tkání, změně dechového stereotypu i ostatních stereotypů. Abychom se 

vyhnuli vytvoření kýly v oblasti jizvy, bude nutné se vyvarovat zapojování svalů břišní 

stěny v prvních týdnech terapie. Kvůli dlouhé hospitalizaci a imobilizaci pacientky 

očekávám možnost vzniku trombo-embolické nemoci, zahlenění, zhoršenou celkovou 

kondici, komplexní hypotrofii a sníženou sílu svalů končetin i trupu. Dále problém 

s ADL a komplikace při vertikalizaci a chůzi (nauzea, vertigo). 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno 7. 1. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Nelze zjistit kvůli pacientčině těžkému stavu – pacientka je sice při 

vědomí, ale nekomunikuje. 

Objektivní: Pacientka je hospitalizována na Klinice anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní péče v IKEMu, 10. pooperační den. Při příchodu fyzioterapeuta leží 

zapolohována na lůžku, je při vědomí. Je neustále monitorována, má zavedenu 

tracheostomii, CŽK, PŽK a PMK. Na oslovení reaguje pouze pohledem a pokývnutím 

hlavy.  

Výška – 162 cm,  

Hmotnost – 64 kg,  

BMI – 24,4 (norma), 

TK – 100/60, 

TF – 80 pulsů/min, 

DF – 16 dechů/min. 

 

Sebeobsluha 

Pacientka je na lůžku imobilní, je pravidelně polohována zdravotnickým 

personálem. Vertikalizace je možná pouze pasivně a jen do sedu, kdy pacientka musí 

být přes bok zvednuta terapeutem, který ji stále musí jistit, aby se předešlo pádu. 

Podrobnější vyšetření viz Barthelův test soběstačnosti. 

 

Vyšetření stoje aspekcí 

Vzhledem k závažnosti stavu pacientky a malé svalové síle nebylo možno 

vyšetřit stoj. Proto bylo provedeno alespoň vyšetření v lehu na zádech a na boku bez 

polohovacích a antidekubitních pomůcek. 
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Vyšetření v lehu 

• Barva celého těla mírně ikterická 

• Postavení prstů DKK 

o Palce mírně vbočené bilat. (více vpravo), IP kloub v mírné flexi 

o IP klouby 2.-5. prstu v semiflexi 

• Hlezenní klouby v mírné plantární flexi 

• Kolenní klouby v mírné semiflexi 

• Hypotonus m. quadriceps femoris, mm. adductores 

• Kyčelní klouby v zevní rotaci 

• SIAS ve stejné výši 

• Břicho měkké, mírně konvexní, pupek v ose 

• Jizva sterilně krytá v pravém podžebří 

• Protrakční postavení v ramenních kloubech 

• HKK ve vnitřní rotaci, pronaci, semiflexi v loketním kloubu 

• Hypotonus svalů paže a předloktí 

• Zápěstí v neutrálním postavení 

• Prsty v semiflexi bilat. 

V lehu na břiše nemohla být pacientka vyšetřena, v poloze v lehu na boku bylo zřejmé: 

• Hypotonus a hypotrofie lýtkových, ischiokrurálních, a gluteálních svalů bilat. 

• Hypotonus paravertebrálních sv. 

 

Vyšetření dýchání 

Zavedena tracheostomie, dýchání horní hrudní, mělké, rozvíjení hrudníku pouze 

kranio-kaudálně, do stran téměř nepatrné. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003) 

Vyšetřila jsem pohmatem kůži a podkoží v oblasti břicha. Dále jsem vyšetřila 

pohmatem kůži, podkoží a fascie hrudníku, dolních a horních končetin. Na končetinách 

jsem také vyšetřila tonus svalů. 
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Břicho je na pohmat tuhé a napjaté. Posunlivost kůže i podkoží v oblasti břicha i 

hrudníku je omezená do všech směrů. Protažitelnost prsní fascie směrem 

laterolaterálním i kraniokaudální nedosahuje fyziologické bariéry.  

Kůže, podkoží i fascie na pažích, stehnech i bércích jsou protažitelné, v oblasti 

předloktí je posunlivost omezena zřejmě kvůli zavádění periferních kanyl. Svaly celých 

horních i dolních končetin jsou ve výrazném hypotonu, zřejmě kvůli dlouhé 

hospitalizaci a imobilitě pacientky. 

 

Antropometrické vyšetření dle Haladové (Haladová, 2010) 

Délky DKK (v cm) PDK LDK 

Funkční délka 82 83 

Anatomická délka 81 81 

Stehno 41 41 

Bérec 38 38 

Noha 21 21 

Tabulka 1: Antropometrie, délky DKK (vstupní rozbor) 

 

Obvody DKK (v cm) PDK LDK 

15cm nad patellou 42 43 

10cm nad patellou 40 40 

Přes tuberositas tibiae 34 33 

Lýtko 34 33 

Hlezenní kloub 26 26 

Přes nárt 31 30 

Metatarsy 22 21 

Tabulka 2: Antropometrie, obvody DKK (vstupní rozbor) 
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Délky HKK (v cm) PHK LHK 

Celá horní končetina 73 73 

Paže a předloktí 55 55 

Paže 30 30 

Předloktí 24 24 

Ruka 18 18 

Tabulka 3: Antropometrie, délky HKK (vstupní rozbor) 

 

Obvody HKK (v cm) PDK LDK 

Relaxovaná paže 23 22 

Paže při kontrakci* x x 

Přes loketní kloub 22 22 

Přes předloktí 21 20 

Přes proc. styloidei 15 15 

Přes hlavičky metacarpů 18 18 

Tabulka 4: Antropometrie, obvody HKK (vstupní rozbor) 

*Obvod paže při kontrakci svalů nebyl testován, protože je pacientka aktivně 

schopna pouze záškubu do flexe v loketním kloubu. 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy (Janda, 1993) 

Goniometrické vyšetření bylo zaměřeno na sv. sílu horních a dolních končetin. 

Vše bylo vyšetřováno v lehu na zádech, z toho důvodu nebylo možno některé pohyby 

otestovat. Kvůli minimální sv. síle pacientky byly testovány pouze pasivní pohyby. 
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Goniometrické vyšetření HKK 

Kloub Rovina PHK LHK 

Ramenní kloub 

S X - 0 - 170 X - 0 - 175 

F 170 - 0 - 0 175 - 0 - 0 

T X - 0 - 120 X - 0 - 120 

R 90 - 0 - 70 90 - 0 - 70 

Loketní kloub S 0 - 0 - 130 0 - 0 - 130 

Předloktí R 60 - 0 - 60 60 - 0 - 60 

Zápěstí 

S 70 - 0 - 80 70 - 0 - 75 

F 15 - 0 - 20 15 - 0 - 20 

Tabulka 5: Goniometrie HKK pasivně (vstupní rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření DKK 

Kloub 
Rovin

a 
PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 
X - 0 – 120 

testováno s flexí kol. kl. 

X - 0 – 130 

testováno s flexí kol. kl. 

F 40 - 0 - 10 40 - 0 - 10 

R 50 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 125 0 - 0 - 125 

Hlezenní 

kloub 

S 0 - 0 - 25 5 - 0 - 25 

R 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

Tabulka 6: Goniometrie DKK pasivně (vstupní rozbor) 

 



 

31 

 

Orientační vyšetření sv. síly (Janda, 2004) 

Použito hodnocení dle Jandy, výchozí polohy modifikovány pro těžký stav 

pacientky – vše prováděno v lehu na zádech. Ve všech testovaných pohybech na HKK i 

DKK byl znatelný pouze záškub. 

Svalová síla HKK 

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní kloub 

Flexe 1 1 

Abdukce 1 1 

Loketní kloub 

Flexe 1 1 

Extenze 1 1 

Zápěstí 

Palmární flexe 1 1 

Dorzální flexe 1 1 

Prsty Sevření do pěsti 1 1 

Tabulka 7: Svalová síla HKK (vstupní rozbor) 

 

Svalová síla DKK 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 1 1 

Abdukce 1 1 

Addukce 1 1 

Kolenní kloub 

Flexe 1 1 

Extenze 1 1 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 1 1 

Dorzální flexe 1 1 

Tabulka 8: Svalová síla DKK (vstupní rozbor) 
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Vyšetření zkrácených svalů (Janda, 2004) 

Toto vyšetření bylo zaměřeno na svaly dolních končetin, které by při zkrácení 

mohly limitovat další postup rehabilitace, a to především vertikalizaci a chůzi. 

Z důvodu nemožnosti zaujmutí výchozí polohy nebyly vyšetřeny flexory kyčelního 

kloubu. 

Svalová skupina PDK LDK 

M. soleus 2 2 

M. gastrocnemius 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Dlouhé adduktory kyč. kl. 1 1 

Krátké adduktory kyč. kl. 1 1 

Zevní rotátory kyč. kloubu 2 2 

Tabulka 9: Zkrácené svaly (vstupní rozbor) 

 

Vyšetření stereotypů dle Jandy (Janda, 1984) 

Nebylo provedeno pro nedostatečnou sv. sílu a kondici pacientky. 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře (Kolář, 2009) 

Nebylo provedeno z důvodu těžkého stavu pacientky. 

 

Vyšetření úchopů dle Véleho (Véle, 2007) 

• úchop s terminální opozicí palce a ukazováku (štipec) – neprovede  

• úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta) – neprovede  

• úchop s laterální opozicí (klepeto) – neprovede  

• úchop palmární s palcovým zámkem (celou rukou) – neprovede  

• úchop digitopalmární (mezi dlaní a prsty) – neprovede  

• úchop interdigitální – neprovede  
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Neurologické vyšetření dle Opavského (Opavský, 2003) 

Hlavové nervy 

Vyšetření hlavových nervů bylo bez patologických příznaků dle lékařské 

dokumentace. 

 

Vyšetření reflexů 

Reflexy HKK PHK LHK 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Radiopronační Normoreflexie Normoreflexie 

Extenzorový Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 10: Reflexy HKK (vstupní rozbor) 

 

Reflexy DKK PDK LDK 

Patellární Normoreflexie Normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 11: Reflexy DKK (vstupní rozbor) 

 

Čití a taxe nebyly vyšetřeny, protože pacientka přestala spolupracovat kvůli 

velké únavě. 

Další neurologická vyšetření nebyla provedena, u pacientky se nepředpokládá 

onemocnění CNS. 
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Barthelův test základních všedních dovedností

 

Pacientka dosáhla 0 bodů – ADL 4, je vysoce závislá na pomoci okolí. 
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Závěr vyšetření 

Pacientka je ve stavu přiměřeném po transplantaci jater s předchozí dvouměsíční 

hospitalizací kvůli komplikacím. Je neustále monitorována, má zavedenou 

tracheostomii, díky které nekomunikuje. Spolupráce je obtížná, hlavně kvůli rychlé 

unavitelnosti pacientky. 

Pacientka je na lůžku imobilní, je pravidelně polohována zdravotnickým 

personálem. Vertikalizace je možná pouze pasivně přes pravý bok do sedu, kdy 

pacientku musí terapeut jistit.  

Dýchání je horní hrudní, mělké s omezeným rozvíjením do stran. Břicho je na 

pohmat tuhé a napjaté, posunlivost kůže a podkoží je omezena v oblasti hrudníku a 

břicha do všech směrů stejně tak jako protažitelnost prsní fascie nedosahuje 

fyziologické bariéry. Na končetinách je protažitelnost bez patologie s výjimkou oblasti 

předloktí. Svalstvo končetin je z důvodu dlouhé hospitalizace hypotrofické i 

hypotonické, i přesto je patrné zkrácení především u m. triceps surae, flexorů kolenního 

kloubu a zevních rotátorů kyčelních kloubů oboustranně. Zkrácení pravděpodobně 

vzniklo jako reakce na dlouhou hospitalizaci pacientky, kdy i přes pravidelné 

polohování převažovala plantární flexe v hlezenních kloubech, flexe v kolenních 

kloubech a zevní rotace v kyč. kloubech. Lze předpokládat, že jde o retrakci vaziva, 

jehož pružnost se udržuje rytmickým protahováním. Při nedostatku tohoto protahování 

se omezuje síla svalu snížením pohybové možnosti. (Véle, 2007)  

Při orientačním testování síly svalů končetin byl cítit pouze záškub svalů. 

Goniometrické vyšetření bylo provedeno pouze pasivně, změřené rozsahy jsou 

přiměřené pacientčině stavu. Pacientka není schopná provést žádný z jemných ani 

silových úchopů. Neurologické vyšetření bylo možné provést pouze zkráceně, protože 

pacientka byla velmi unavená a přestala úplně komunikovat. Žádný z nálezů nebyl 

patologický. V Barthelově testu soběstačnosti získala pacientka 0 bodů, což svědčí o její 

vysoké závislosti na pomoci okolí. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán se zaměřuje na období těsně po transplantaci, 

dokud bude pacientka hospitalizována na Klinice anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní péče. Cílem je: 

• prevence TEN, 

• dechová rehabilitace, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, mobilizace hlenu, 

prohloubení dýchání, 

• péče o jizvu, 

• zvýšení svalové síly, 

• nácvik jemné motoriky, 

• udržení kloubních rozsahů, 

• protažení zkrácených svalů, 

• zlepšení mobility na lůžku, 

• zlepšení protažitelnosti měkkých tkání oblasti hrudníku, 

• nácvik ADL,  

• vertikalizace (s pomůckou). 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán se zaměřuje na dobu, kdy bude pacientka 

přesunuta na běžné lůžko a poté propuštěna z nemocnice, kde ji čeká návrat do běžného 

denního života. Cílem je: 

• péče o jizvu, 

• nácvik ADL, 

• nácvik chůze s pomůckou (event. bez pomůcky), 

• zlepšení celkové kondice, 

• zvyšování sv. síly a vytrvalosti, 

• protahování zkrácených svalů 

• nácvik správných pohybových stereotypů 

• aktivace HSSP. 
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3.5 Průběh terapie 

Terapii jsem rozdělila na 3 fáze podle toho, kde byla pacientka hospitalizována – 

nejprve Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, poté 

Hepatogastroenterologie – JIP, a nakonec běžné lůžko stejného oddělení. 

Pozn.: Pro pacientku byl vstupní kineziologický rozbor velice vyčerpávající, a 

proto byla první terapie provedena až následující den. 

 

3.5.1 Terapie na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 

1. terapie (8. 1. 2020) – 11. pooperační den 

Status praesens: 

 Subj.: Nelze zjistit kvůli zavedené tracheostomii. 

 Obj.: Pacientka je při vědomí. Leží na zádech na lůžku. Zavedena tracheostomie, 

je neustále monitorována. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Prohloubení dýchání 

Mobilizace hlenu 

 Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

 Zvýšení sv. síly 

 Zlepšení protažitelnosti prsní fascie, měkkých tkání hrudníku 

 Vertikalizace do sedu 

Návrh terapie: 

 Kontaktní dýchání 

 Mobilizace hlenu vibrační masáží 

 Manuální protažení měkkých tkání a hrudní fascie 

 Míčkování hrudníku pro ovlivnění měkkých tkání a usnadnění dýchání 

 Pasivní provedení pohyby HKK a DKK 

 Vertikalizace do sedu s pomocí terapeuta a zdr. sestry 
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Provedení: 

Kontaktní dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 

přítomnost hlenu. Poté jsem pacientku mírným tlakem do výdechu a odlehčováním při 

nádechu stimulovala k prohloubení dýchání. Vše bylo provedeno ve spodní, střední, 

horní a laterální části hrudníku. 

Mobilizace hlenu vibrační masáží – „Chroptění“ hlenu bylo cítit v horní části 

hrudníku, více vpravo. Proto jsem zvolila vibrační masáž, kdy jsem při výdechu 

prováděla chvějivé pohyby s mírným tlakem.  

Manuální protažení hrudní fascie směrem latero-mediálním do bariéry s 

nádechem, výdrž a čekání na fenomén tání. Zopakováno 2x na každé straně hrudníku. 

Prováděno velmi šetrně z důvodu ochrany rány v pravém podžebří. 

Míčkování – hrudní sestava dle paní Jebavé. 

Pasivní pohyby – Každý pohyb proveden 5x na každé straně. Pacientka 

instruována, aby prováděnému pohybu „pomáhala“. Postupovala jsem od aker DKK 

kvůli prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

Dolní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

Horní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání palmární a dorzální flexe zápěstí 

• Cirkumdukce zápěstí 

• Střídání flexe a extenze v loketním kloubu 

• Flexe v ramenním kloubu 

• Horizontální addukce v ramenním kloubu 
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Vertikalizace do sedu – Pacientka instruována k vertikalizaci přes pravý bok 

s flektovanými kolenními klouby. Vertikalizace byla provedena pasivně, nejprve byly 

pacientce pokrčeny nohy, pak byla přetočena na pravý bok a posazena. V sedu jsem ji 

musela přidržovat, aby se předešlo pádu. Po cca půl minutě byla pacientka opět 

položena přes bok zpět do lehu na záda. 

Autoterapie: Pacientka nebyla edukována k autoterapii. 

Závěr: 

 Dýchání se povedlo prohloubit a hrudník se začal o něco více rozvíjet i ve 

spodní části a do stran. Po vibrační masáži již nebylo slyšet „chroptění“ v horní části 

hrudníku, ale odkašlat se pacientce nepodařilo, zřejmě z důvodu nedostatečné sv. síly. 

Protažitelnost hrudní fascie se zvýšila, ale stále nebylo dosaženo fyziologické bariéry. 

Při provádění pasivních pohybů byla znát pacientčina „dopomoc“ pouze na akrech (u 

pohybů prstů rukou a zápěstí na HKK, na DKK pouze u pohybů prsty a v hlezenních 

kloubech), jinak byly pohyby čistě pasivní. Vertikalizace do sedu provedena pasivně. 

 

2. terapie (9. 1. 2020) – 12. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Nelze zjistit kvůli zavedené tracheostomii. Na otázku „Cítíte se dnes 

dobře?“ odpovídá pokývnutím hlavy. 

Obj.: Pacientka při příchodu terapeuta spí vleže na zádech. Na oslovení reaguje, 

ale téměř okamžitě opět usíná. Zavedena tracheostomie, je neustále monitorována. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prohloubení dýchání 

Mobilizace hlenu 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení sv. síly 

Zlepšení protažitelnosti prsní fascie, měkkých tkání hrudníku 

Vertikalizace do sedu a transfer do křesla 
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Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání 

Mobilizace hlenu vibrační masáží 

Manuální protažení měkkých tkání a hrudní fascie 

Míčkování hrudníku pro ovlivnění měkkých tkání a usnadnění dýchání 

Pasivní provedení pohyby HKK a DKK 

Vertikalizace do sedu s pomocí terapeuta a zdr. sestry a přesun do křesla 

Provedení: 

Kontaktní dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 

přítomnost hlenu. Poté jsem pacientku mírným tlakem do výdechu a odlehčováním při 

nádechu stimulovala k prohloubení dýchání. Vše bylo provedeno ve spodní, střední, 

horní a laterální části hrudníku. 

Mobilizace hlenu vibrační masáží – „Chroptění“ hlenu dnes bylo cítit pouze 

v horní části hrudníku vpravo. Vibrací směrem do hloubky hrudníku jsem se snažila o 

mobilizaci hlenu, poté jsem instruovala pacientku, aby se snažila zakašlat.  

Manuální protažení hrudní fascie směrem latero-mediálním do bariéry s 

nádechem, výdrž a čekání na fenomén tání. Zopakováno 2x na každé straně hrudníku. 

Prováděno velmi šetrně z důvodu ochrany rány v pravém podžebří. 

Míčkování – hrudní sestava dle paní Jebavé. 

Pasivní pohyby – Každý pohyb proveden 5x na každé straně. Pacientka 

instruována, aby prováděnému pohybu „pomáhala“. Postupovala jsem od aker DKK 

kvůli prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

Dolní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 
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• Abdukce v kyčelním kloubu 

Horní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání palmární a dorzální flexe zápěstí 

• Cirkumdukce zápěstí 

• Střídání flexe a extenze v loketním kloubu 

• Flexe v ramenním kloubu 

• Horizontální addukce v ramenním kloubu 

Vertikalizace do sedu – Pacientka instruována k vertikalizaci přes pravý bok 

s flektovanými kolenními klouby. Vertikalizace byla provedena pasivně, nejprve byly 

pacientce pokrčeny nohy, pak byla přetočena na pravý bok a posazena. Poté byla 

přesazena do křesla, aby mohla sledovat televizi. 

Autoterapie: Pacientka nebyla edukována k autoterapii. 

Závěr:  

Pacientka dnes příliš nespolupracovala, pravděpodobně byla velmi unavená, 

během terapie střídavě pospávala. Dýchání se povedlo prohloubit a hrudník se začal o 

něco více rozvíjet i ve spodní části a do stran. Po vibrační masáži již nebylo slyšet 

„chroptění“ v pravé horní části hrudníku, pacientka sice zakašlala, nic se ale vykašlat 

nepodařilo. Protažitelnost hrudní fascie se zvýšila o něco více než při předchozí terapii, 

ale stále nebylo dosaženo fyziologické bariéry. Při provádění pasivních pohybů nebyla 

znát pacientčina „dopomoc“ na akrech jako předchozí den, vše bylo provedeno pouze 

pasivně. Vertikalizace do sedu a transfer do křesla byly provedeny pasivně. 

 

3. terapie (10. 1. 2020) – 13. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře, jen je unavená, na bolest si nestěžuje. Hůře se ji 

mluví, kvůli paréze hlasivky (kterou měla již před hospitalizací) a po vyndání 

tracheostomie. 
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Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na zádech 

na lůžku. Již nemá zavedenu tracheostomii, ránu má přelepenou náplastí. Je neustále 

monitorována.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prohloubení dýchání 

Mobilizace hlenu 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení sv. síly 

Zlepšení protažitelnosti prsní fascie, měkkých tkání hrudníku 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání 

Mobilizace hlenu vibrační masáží 

Manuální protažení měkkých tkání a hrudní fascie 

Pasivní pohyby HKK a DKK 

Vertikalizace do sedu s pomocí terapeuta 

Rotoped 20 min 

Provedení: 

Kontaktní dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 

přítomnost hlenu. Poté jsem pacientku mírným tlakem do výdechu a odlehčováním při 

nádechu stimulovala k prohloubení dýchání, hlavně na laterálních stranách hrudníku, 

kde se hrudník téměř nerozvíjí. Zároveň jsem ji instruovala k tomu, aby se snažila 

dýchat do místa, kde mám ruce a prodloužit nádech i výdech. „Chroptění hlenu dnes 

není přítomno. 

Manuální protažení hrudní fascie směrem latero-mediálním do bariéry s 

nádechem, výdrž a čekání na fenomén tání. Zopakováno 2x na každé straně hrudníku. 

Prováděno velmi šetrně z důvodu ochrany rány v pravém podžebří. 
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Pasivní pohyby – Každý pohyb proveden 5x na každé straně. Pacientka 

instruována, aby prováděnému pohybu „pomáhala“. Postupovala jsem od aker DKK 

kvůli prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

Dolní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

Horní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání palmární a dorzální flexe zápěstí 

• Cirkumdukce zápěstí 

• Střídání flexe a extenze v loketním kloubu 

• Flexe v ramenním kloubu 

• Horizontální addukce v ramenním kloubu 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka instruována k vertikalizaci přes pravý 

bok s flektovanými kolenními klouby. Vertikalizace byla provedena stále spíše pasivně, 

pokrčení DKK bylo provedeno již aktivně s dopomocí, pak byla pasivně přetočena na 

pravý bok a posazena. V sedu již byla stabilní. Poté jsme s kolegyní chtěly vyzkoušet 

vertikalizaci do stoje, pacientka se však nebyla schopna vzepřít o chodidla a extendovat 

kolena. 

Rotoped – Pacientce byly nohy v lehu nastaveny na šlapky rotopedu, který ji 20 

minut pasivně pohyboval dolními končetinami. Pacientka byla sice instruována k tomu, 

aby pohybům pomáhala, ale dle displeje rotopedu byly pohyby pouze pasivní. 

Autoterapie: Pacientka nebyla edukována k autoterapii. 

Závěr:  

Dýchání se povedlo prohloubit a hrudník se začal rozvíjet do stran. 

Protažitelnost hrudní fascie se zvýšila, bylo dosaženo fyziologické bariéry. Při 

provádění pasivních pohybů byla znát pacientčina „dopomoc“ na akrech (u pohybů 
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prstů rukou a zápěstí na HKK, na DKK pouze u pohybů prsty a v hlezenních kloubech) 

a i při flexi v kolenních a mírně i kyčelních kloubech, vše více vlevo. Při vertikalizaci 

do sedu byla znát dopomoc pacientky, vertikalizace do stoje však nebyla příliš úspěšná. 

Rotoped byl pro pacientku příjemným zpestřením. 

 

4. terapie (13. 1. 2020) – 16. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře, na bolest si nestěžuje, jen se prý moc nevyspala, 

tak je unavená. Na terapii se ale těší. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, sedí v křesle a 

sleduje televizi, vypadá výrazně lépe naladěna než před víkendem. Je neustále 

monitorována.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prohloubení dýchání 

Mobilizace hlenu 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení sv. síly 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání 

Mobilizace hlenu vibrační masáží 

Aktivní pohyby s dopomocí HKK a DKK 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Rotoped 20 min 

Instruktáž autoterapie 

Provedení: 

Kontaktní dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 
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přítomnost hlenu. Poté jsem pacientku mírným tlakem do výdechu a odlehčováním při 

nádechu stimulovala k prohloubení dýchání, hlavně na laterálních stranách hrudníku, 

kde se hrudník téměř nerozvíjí. Zároveň jsem ji instruovala k tomu, aby se snažila 

dýchat do místa, kde mám ruce a prodloužit nádech i výdech. „Chroptění“ hlenu dnes 

není přítomno. 

Pasivní pohyby – Každý pohyb proveden 5x na každé straně. Pacientka 

instruována, aby prováděnému pohybu „pomáhala“. Postupovala jsem od aker DKK 

kvůli prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

Dolní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

Horní končetiny 

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání palmární a dorzální flexe zápěstí 

• Cirkumdukce zápěstí 

• Střídání flexe a extenze v loketním kloubu 

• Flexe v ramenním kloubu 

• Horizontální addukce v ramenním kloubu 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka instruována k vertikalizaci přes pravý 

bok s flektovanými kolenními klouby. Vertikalizace byla provedena stále spíše pasivně, 

pokrčení DKK bylo provedeno již aktivně s dopomocí, při přetáčení na bok byla znát 

snaha pacientky přitáhnout se levou rukou, při posazení se pacientka vzepřela o spodní 

ruku a do sedu byla posazena spíše pasivně. V sedu byla stabilní. Při vertikalizaci do 

stoje se již pacientka opřela o chodidla, kolena ji byla extendovaná pasivně koleny 

terapeutů. Stoj byl ale stále pasivní, napřímení trupu nebylo možné.  
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Rotoped – Pacientce byly nohy v lehu nastaveny na šlapky rotopedu, který ji 20 

minut pasivně pohyboval dolními končetinami. Pacientka byla instruována k tomu, aby 

pohybům pomáhala, tentokrát již trochu „šlapala“ aktivně. 

Autoterapie:  

Jako autoterapii byla pacientka instruována k tomu, aby „mačkala“ nafouklou 

rukavici pro zvýšení svalové síly rukou a snažila se o střídání plantární a dorzální flexe 

v hlezenních kloubech, jako prevenci TEN. 

Závěr: 

Dýchání se prohloubilo a hrudník se již více rozvíjí do stran. Na akrech již 

pacientka provádí pohyby sama, největší problém má u pravé ruky. S pohyby 

v loketních a ramenních kloubech stále potřebuje dopomoc, je znát její aktivita během 

pohybu stejně tak jako u pohybů v kolenních a kyčelních kloubech. Při vertikalizaci se 

pacientka lehce vzepře o spodní loket, sed je již stabilní, pacientka nepotřebuje jistit od 

terapeuta. Vertikalizace do stoje dnes byla úspěšnější, stále ale nelze mluvit o 

samostatném stoji. Pacientka se zvládla vzepřít o chodidla, kolena ji však bylo nutné 

extendovat pasivně a stále převažovalo flekční držení v kyčelních kloubech a trupu. 

Pacientka si ve stoji stěžovala na tah na zadní straně stehen a lýtek. 

 

5. terapie (14. 1. 2020) – 17. pooperační den 

Pacientku dnes překládali na JIP na oddělení Hepatogastroenterologie a také ji 

vyndávali stehy z pooperační rány. Terapie proběhla pouze odpoledne za přítomnosti 

místní fyzioterapeutky. 

 

3.5.2 Terapie na JIP Hepatogastroenterologie 

6. terapie (15. 1. 2020) – 18. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí unavená, bojí se, že už nikdy nebude moci fungovat 

v běžných denních činnostech, hlavně že nebude chodit. Bolest nepociťuje. Dýchá se ji 

dobře, nemá pocit, že by potřebovala odkašlávat. 
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Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na boku 

na lůžku. Je neustále monitorována.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prohloubení dýchání 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení sv. síly 

Protažení lýtkových a ischiokrurálních svalů  

Vertikalizace do sedu a stoje 

Zlepšení jemné motoriky 

Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání  

Aktivní pohyby s dopomocí na DKK jako prevence TEN a posílení sv. DKK 

I. flekční i extenční diagonála PNF na posílení sv. HKK 

PIR s protažením na lýtkové a ischiokrurální svaly  

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Instruktáž autoterapie ke zlepšení jemné motoriky 

Provedení: 

Kontaktní dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 

přítomnost hlenu. Poté jsem pacientku instruovala k tomu, aby se snažila dýchat do 

místa, kde mám ruce a prodloužit nádech i výdech. Hlen není přítomen. 

Pasivní pohyby DKK – Každý pohyb proveden 5x na každé straně. Pacientka 

instruována, aby prováděnému pohybu „pomáhala“. Postupovala jsem od aker DKK 

kvůli prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 
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• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

PNF na horní končetiny – Nejprve byla pacientka instruována, jak má každý 

pohyb vypadat a pasivně jsem ji do pohybu navedla. Následovalo provedení diagonál 

proti maximálnímu odporu – 3x každá diagonála. 

• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

PIR s protažením na m. triceps surae a ischiokrurální svaly – provedeno vždy 2x. 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka instruována k vertikalizaci přes pravý 

bok s flektovanými kolenními klouby. Vertikalizace byla provedena stále spíše pasivně, 

pokrčení DKK bylo provedeno již aktivně s dopomocí, na bok se již pacientka přetočila 

téměř sama přitažením za ruku terapeuta, při posazení se pacientka vzepřela o spodní 

ruku a do sedu byla posazena spíše pasivně. V sedu byla stabilní. Při vertikalizaci do 

stoje se již pacientka opřela o chodidla, kolena extendovala sama, stále byla ale velkou 

měrou držena. Napřímení trupu se zlepšilo, stále ale převažovalo flekční držení. 

Vertikalizace ze sedu do stoje provedena 3x. 

Autoterapie:  

Stejně jako předchozí den. Dále byla pacientka instruována k tomu, aby se 

snažila spojovat palec střídavě s ostatními prsty, také ji bylo doporučeno hrát hry na 

mobilním telefonu pro procvičení jemné motoriky prstů. 

Závěr: 

Dýchání je hlubší, hrudník se rozvíjí více do stran i ve spodních částech. Na 

akrech DKK pacientka provádí pohyby sama (cvičí i sama během dne). V kolenních i 

kyčelních kloubech provádí flexi a extenzi sama sunutím paty po podložce. Při abdukci 

potřebuje dopomoc. Svaly HKK byly posíleny pomocí I. flekční a extenční diagonály 

technikou pomalý zvrat. Svaly zadní strany DK byly protaženy pomocí PIR 

s protažením. Při vertikalizaci do sedu se pacientka zvládne sama přetočit na bok, do 

sedu potřebuje dopomoc, sed je stabilní. Při vertikalizaci do stoje se pacientka dokáže 

lépe napřímit, stále si stěžuje na tah na zadní straně DKK, tah je ale menší než 

předchozí den. Stoj je stále velmi nestabilní a pacientka vydrží stát velmi krátkou dobu 

(cca 15 sekund) – 3x zopakována vertikalizace ze sedu do stoje. 
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7. terapie (16. 1. 2020) – 19. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se dnes cítí více optimistická. V noci se vyspala lépe než 

předchozí dny. Na terapii se těší. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na lůžku. 

Je neustále monitorována.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prohloubení dýchání 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení sv. síly 

Protažení zevních rotátorů kyč. kloubu, lýtkových a ischiokrurálních svalů  

Vertikalizace do sedu a stoje 

Zlepšení stability 

Nácvik chůze 

Zlepšení jemné motoriky 

Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání 

Aktivní pohyby s dopomocí na DKK jako prevence TEN a posílení sv. DKK 

I. flekční i extenční diagonála PNF na posílení sv. HKK 

PIR s protažením na zevní rotátory kyč. kloubu, lýtkové a ischiokrurální svaly  

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta – nácvik stability ve stoji – 

přenášení váhy zleva doprava, zepředu dozadu 

Chůze s dopomocí 2 terapeutů 

Instruktáž autoterapie ke zlepšení jemné motoriky 

Provedení: 

Vyšetření dýchání – Nejprve jsem si „poslechla“ pacientčino dýchání pomocí 

přiložení dlaní na hrudník. Sledovala jsem dechovou vlnu, rozvíjení hrudníku a 
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přítomnost hlenu. Hrudník se rozvíjí laterálně i ve spodních částech. Hlen není 

přítomen. Proto již není nutná respirační fyzioterapie. 

Aktivní pohyby DKK – Každý pohyb proveden 7x na každé straně. Pacientka 

provádí pohyby sama, případně s dopomocí. Postupovala jsem od aker DKK kvůli 

prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem s pacientkou zopakovala pohyby do 

diagonál pasivně pro připomenutí správného provedení. Následovalo provedení 

diagonál proti maximálnímu odporu – 3x každá. Pak proběhlo posilování oslabených 

svalů technikou pomalý zvrat. 

• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

PIR s protažením na m. triceps surae, ischiokrurální svaly a zevní rotátory kyč. 

kloub – provedeno vždy 3x. 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se zvládla přetočit na pravý bok sama, 

do sedu se dostala s pomocí. Při vertikalizaci do stoje se pacientka vzepřela o chodidla a 

rukama o předloktí terapeutů, kolena extenduje sama, stále má ale těžiště velmi vzadu 

kvůli flekčnímu držení trupu, stoj není stabilní, je nutná asistence terapeuta. Ve stoji 

byla pacientka instruována k přenášení váhy z jedné DK na druhou a ze špiček na paty – 

vždy dvakrát do každého směru.  

Chůze – Pacientka ušla 3 kroky od postele a zase zpátky za asistence 2 

terapeutů. 

Autoterapie: Stejně jako předchozí den. 
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Závěr: 

Dýchání je hlubší, hrudník se rozvíjí více do stran i ve spodních částech, proto 

už není nutná dechová rehabilitace. Pohyby dolních končetin provádí pacientka sama i 

během dne (kromě abdukce v kyčelním kloubu, při které stále potřebuje dopomoc). Při 

provedení I. flekční a extenční diagonály z PNF je znát větší sv. síla, kterou pacientka 

provádí pohyb.  Svaly zadní strany DK a zevní rotátory kyč. kloubu byly protaženy 

pomocí PIR s protažením. Při vertikalizaci do sedu se pacientka zvládne sama přetočit 

na bok, do sedu potřebuje pomoc, sed je stabilní. Při vertikalizaci do stoje se pacientka 

dokáže lépe napřímit, stále pociťuje mírný tah na zadní straně DKK. Stoj je ale stále 

velmi nestabilní. Pacientka instruována k tréninku přenášení váhy zepředu dozadu, 

z jedné DK na druhou – stále nevydrží dlouho stát (po 2 opakováních se musela 

posadit). Při druhém pokusu o vertikalizaci do stoje ušla pacientka 3 kroky od postele 

s pomocí 2 terapeutů.  

 

8. terapie (17. 1. 2020) – 20. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře. Po včerejší terapii byla velmi unavená, ale teď už 

je odpočatá. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na lůžku. 

Již není monitorována.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Udržení rozsahu pohybu v kloubech 

Zvýšení celkové kondice 

Zvýšení sv. síly 

Protažení zevních rotátotů kyč. kloubu, lýtkových, ischiokrurálních svalů  

Terapie jizvy  

Vertikalizace do sedu a stoje 

Zlepšení stability 

Nácvik chůze 
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Zlepšení jemné motoriky 

Návrh terapie: 

Kontaktní dýchání 

Aktivní pohyby na DKK jako prevence TEN a posílení sv. DKK 

II. flekční i extenční diagonála PNF na posílení sv. HKK 

PIR s protažením zevní rotátory kyč. kloubů, lýtkové a ischiokrurální svaly  

Techniky měkkých tkání v oblasti jizvy a jejího okolí 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta – nácvik stability ve stoji – 

přenášení váhy zleva doprava, zepředu dozadu 

Chůze ve vysokém chodítku 

Instruktáž autoterapie ke zlepšení jemné motoriky 

Provedení: 

Aktivní pohyby DKK – Každý pohyb proveden 8x na každé straně. Pacientka 

provádí pohyby sama, případně s dopomocí. Postupovala jsem od aker DKK kvůli 

prevenci vzniku tromboembolické nemoci.  

• Flexe a extenze prstů  

• Střídání plantární a dorzální flexe hlezenním kloubu 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu 

• Střídání flexe a extenze v kolenním kloubu 

• Flexe v kyčelním kloubu 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem pacientce pasivně předvedla, jak má 

vypadat správné provedení diagonál. Pak následovalo provedení diagonál 5x proti 

maximálnímu odporu. 

• II. flekční diagonála PNF 

• II. extenční diagonála PNF 

PIR s protažením na m. triceps surae, ischiokrurální svaly, zevní rotátory kyč. 

kloubů – provedeno vždy 3x. 
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Terapie jizvy – Nejprve jsem vyšetřila pohyblivost jizvy, která byla pohyblivá 

do fyziologické bariéry. Pouze v její laterální části byla pohyblivost mírně omezená. 

Provedla jsem tlakovou masáž, poté uvolnění jizvy – tzv.„céčka“ a „esíčka“. 

Vertikalizace do sedu a stoje – Do sedu se pacientka dokáže dostat sama. 

Vertikalizace do vysokého chodítka proběhla s pomocí 2 terapeutů. Ve stoji v chodítku 

byla pacientka instruována k přenášení váhy z 1DK na druhou a ze špiček na paty – 

vždy třikrát do každého směru.  

Chůze – Pacientka ve vysokém chodítku obešla postel a posadila se. Po krátkém 

odpočinku došla zpět. 

Autoterapie: Stejně jako předchozí den. Dále instruktáž k péči o jizvu. 

Závěr:  

Pohyby dolních končetin provádí pacientka sama i během dne (zvládá sama i 

abdukci). Při provedení II. flekční a extenční diagonály z PNF byla pacientka mírně 

zmatená z pohybů, které má provádět. Po několika zopakováních provedení pochopila a 

mohla posílit svaly distální části paží technikou pomalý zvrat.  Svaly zadní strany DK a 

zevní rotátory kyč. kloubu byly protaženy pomocí PIR s protažením. Jizva je pohyblivá, 

pouze v laterální části nedosahovala její protažitelnost fyziologické bariéry, proto byla 

provedena masáž jizvy, díky které se jizva více uvolnila. Pacientka se zvládla 

vertikalizovat do sedu se spuštěnými bérci sama. Při vertikalizaci do stoje potřebuje 

pomoct se zvednout do vysokého chodítka, v chodítku je stabilní i při nácviku přenášení 

váhy, na tah na zadní straně DKK si již nestěžovala. Poté došla na druhou stranu 

postele, posadila se, odpočinula a s pomoci terapeuta při vertikalizaci došla opět zpátky.  

 

9. terapie (20. 1. 2020) – 23. pooperační den 

Pacientku dnes dopoledne překládali z JIP na oddělení Hepatogastroenterologie 

na normální pokoj. Terapie proběhla pouze odpoledne za přítomnosti místní 

fyzioterapeutky. 
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3.5.3 Terapie na lůžkovém oddělení Hepatogastroenterologie 

10. terapie (21. 1. 2020) – 24. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře. Na rehabilitaci se těší. Včera odpoledne došla 

s místní fyzioterapeutkou o vysokém chodítku až na chodbu a zpět k posteli, což ji 

velmi namotivovalo. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na lůžku.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zvýšení celkové kondice 

Zvýšení sv. síly  

Terapie jizvy 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Zlepšení stability 

Nácvik chůze 

Návrh terapie: 

LTV na lůžku 

TMT v oblasti jizvy a jejího okolí 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta – nácvik stability ve stoji – 

přenášení váhy zleva doprava, zepředu dozadu 

Chůze ve vysokém chodítku 

Instruktáž autoterapie ke zlepšení jemné motoriky 

Provedení: 

LTV na lůžku – Postupovala jsem od aker DKK kvůli prevenci vzniku 

tromboembolické nemoci. Pacientka zároveň instruována k opakování těchto cviků 

během dne. 

DKK 

• Flexe a extenze prstů – 10x 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu – 10x 
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• Flexe kolenního kloubu sunutím po podložce, extenze, pomalu pokládat 

celou DK na postel – 4x 

• „Bridging“ – 4x (Pacientka nedokáže pánev zvednout v plném rozsahu, 

pouze se nadzvedne) 

• Abdukce v kyčelním kloubu v lehu na boku – 4x 

• Extenze v kyčelním kloubu v lehu na boku – 4x 

HKK 

• Střídaní flexe/extenze prstů – 10x 

• Posilování s činkami (0,5 kg) 

o Dorzální/plantární flexe zápěstí – 4x 

o Flexe/extenze v loketním kloubu – 4x 

• Horizontální addukce v ramenním kloubu – 4x 

• Přitahování k hrazdičce – 2x (vícekrát nebylo možno provést pro 

nedostatečnou sv. sílu HKK) 

Terapie jizvy – Nejprve jsem vyšetřila pohyblivost jizvy, která je více pohyblivá 

i v laterální části. Zopakovala jsem masáž jizvy tlakem, „céčka“ a „esíčka.  

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila, do vysokého 

chodítka jsem ji musela pomoct. Při stoji v chodítku byla pacientka instruována 

k přenášení váhy z 1DK na druhou a ze špiček na paty – vždy 5x do každého směru.  

Chůze – Pacientka ve vysokém chodítku došla na chodbu, po chodbě cca 20 m 

tam a zpět a zpátky do pokoje. 

Autoterapie: Stejně jako předchozí den. Dále opakovat cviky na zvýšení celkové 

kondice.  

Závěr: 

LTV proběhlo na lůžku v poloze na zádech a na boku, pacientčiny rozsahy se 

zvyšují, to znamená, že se zvyšuje svalová síla. Největší omezení rozsahu je v oblasti 

kyčelního kloubu, a to hlavně do abdukce a extenze. Jizva je více pohyblivá než při 

předchozí terapii, pacientka si terapii jizvy provádí sama během dne. Vertikalizace do 

sedu probíhá samostatně přes bok. Při vertikalizaci do vysokého chodítka potřebuje 

pacientka stále pomoc. V chodítku se cítí jistěji a zvládne ujít vzdálenost cca 40 metrů 

na chodbě. Celková kondice se tedy zlepšuje.  
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11. terapie (22. 1. 2020) – 25. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí velmi unavena po včerejších terapiích, kdy dopoledne 

ušla cca 40 m a odpoledne už celou chodbu. Pociťuje bolest lýtkových svalů. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, sedí v křesle. 

Kvůli únavě se dnes budeme soustředit pouze na vertikalizaci a chůzi. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění lýtkových svalů 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Nácvik chůze 

Návrh terapie: 

TMT a PIR na oblast lýtkových svalů 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Chůze ve vysokém chodítku 

Průběh terapie: 

TMT na lýtkové svaly – masáž hypertonických svalů. 

PIR na lýtkové svaly – provedeno 3x na každé DK. 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila, do vysokého 

chodítka jsem ji musela pomoct.  

Chůze – Pacientka ve vysokém chodítku ušla vzdálenost celé chodby (cca 

100 m). 

Autoterapie: Stejně jako předchozí den.  

Závěr: 

Z důvodu velké únavy byla dnes terapie soustředěna na uvolnění hypertonických 

lýtkových svalů a na vertikalizaci a chůzi. Pacientka stále potřebuje dopomoc při 

zvedání ze sedu do stoje ve vysokém chodítku. Vzdálenost, kterou pacientka ujde ve 

vysokém chodítku, se výrazně zvýšila, dnes došla na konec chodby a zpět – cca 100 m. 
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12. terapie (23. 1. 2020) – 26. pooperační den 

Pacientka byla dnes dopoledne na vyšetření. Terapie proběhla pouze odpoledne 

za přítomnosti místní fyzioterapeutky, kdy ve vysokém chodítku pacientka ušla 

vzdálenost celé chodby 2x tam a zpět. 

 

13. terapie (24. 1. 2020) – 27. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře. Na rehabilitaci se těší.  

 Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na lůžku.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zvýšení celkové kondice 

Zvýšení sv. síly 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Nácvik chůze 

Návrh terapie: 

LTV na lůžku pro posílení svalů DKK 

I. a II. diagonála PNF pro posílení svalů HKK 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Chůze v nízkém chodítku 

Provedení: 

LTV na lůžku – Postupovala jsem od aker DKK kvůli prevenci vzniku 

tromboembolické nemoci. Pacientka zároveň instruována k opakování těchto cviků 

během dne. 

DKK 

• Flexe a extenze prstů – 10x 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu – 10x 

• Flexe kolenního kloubu sunutím po podložce, extenze, pomalu pokládat 

celou DK na postel – 6x 
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• „Bridging“ – 6x (Pacientka nedokáže pánev zvednout v plném rozsahu, 

pouze se nadzvedne) 

• Abdukce v kyčelním kloubu v lehu na boku – 6x 

• Extenze v kyčelním kloubu v lehu na boku – 6x 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem pacientce pasivně předvedla, jak má 

vypadat správné provedení diagonál. Každá diagonála byla provedena 2x. Pak proběhlo 

posilování oslabených svalů (s důrazem na svaly distální části HK) technikou pomalý 

zvrat. 

• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

• II. flekční diagonála PNF 

• II. extenční diagonála PNF 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila. S vertikalizací do 

stoje s nízkým chodítkem jsem ji musela pomoci, pacientka se ale zvládne vzepřít o 

ruce. 

Chůze – Pacientka v nízkém chodítku došla na chodbu, kde se asi po 30 m 

musela posadit, odpočinout si, poté došla zase zpět do pokoje. 

Autoterapie: Opakovat během dne cviky, které jsem pacientce ukazovala. 

Závěr:  

LTV proběhlo na lůžku v poloze na zádech a na boku, pacientka zvládne více 

opakování, sv. síla a kondice tedy roste. Při posilování dle PNF je pacientka schopna 

překonat větší odpor. Vertikalizace do sedu probíhá samostatně přes bok. Při 

vertikalizaci do nízkého chodítka potřebuje pacientka stále pomoc. V nízkém chodítku 

se necítí tak jistá, ale zvládne ujít půl chodby tam a zpět s krátkým odpočinkem vsedě.  

 

14. terapie (27. 1. 2020) – 30. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře. Na rehabilitaci se těší.  

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, sedí v křesle.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zvýšení celkové kondice 

 Zvýšení sv. síly 

 Vertikalizace do sedu a stoje 

 Nácvik chůze 

 Nácvik chůze po schodech 

Návrh terapie: 

 LTV na lůžku pro posílení svalů DKK 

I. a II. diagonála PNF pro posílení svalů HKK 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Chůze v nízkém chodítku 

Chůze po schodech za asistence 2 terapeutů 

Provedení: 

LTV na lůžku – Postupovala jsem od aker DKK kvůli prevenci vzniku 

tromboembolické nemoci. Pacientka zároveň instruována k opakování těchto cviků 

během dne. 

DKK 

• Flexe a extenze prstů – 10x 

• Cirkumdukce hlezenního kloubu – 10x 

• Flexe kolenního kloubu sunutím po podložce, extenze, pomalu pokládat 

celou DK na postel – 8x 

• „Bridging“ – 8x (Pacientka již zvedne pánev výše, stále asi ne do roviny 

s trupem.) 

• Abdukce v kyčelním kloubu v lehu na boku – 8x 

• Extenze v kyčelním kloubu v lehu na boku – 8x 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem pacientce pasivně zopakovala, jak má 

vypadat správné provedení diagonál. Pak byla každá diagonála 4x zopakována. 

Nakonec proběhlo posilování oslabených svalů (s důrazem na svaly distální části HK) 

technikou opakované kontrakce ve všech diagonálách. 
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• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

• II. flekční diagonála PNF 

• II. extenční diagonála PNF 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila. Zvládla se již sama 

postavit do vysokého chodítka, ve kterém se cítí stabilně. Pro chůzi bylo vysoké 

chodítko vyměněno za nízké. 

Chůze – Pacientka v nízkém chodítku přešla chodbu 1x tam a zpět, poté došla ke 

schodům, kde s oporou o zábradlí a terapeuta vyšla a sešla 8 schodů. 

Autoterapie: Stejně jako předchozí dny. Dále samostatná chůze v nízkém chodítku. 

Závěr: 

LTV proběhlo na lůžku v poloze na zádech a na boku, pacientka zvládá více 

opakování, sv. síla a kondice tedy roste. Posilování svalů HKK bylo provedeno 

technikou opakované kontrakce ve všech diagonálách pro HKK, pacientka má již větší 

sílu, mohu klást při provedení větší odpor než při předchozí terapii. Pacientka je 

schopná se sama zvednout do stoje za pomoci vysokého chodítka. Chůze po chodbě 

probíhá v nízkém chodítku. Dnes pacientka poprvé zkoušela chůzi do schodů – zvládla 

8 schodů s asistencí terapeuta, poté se cítila velmi unavená. 

 

15. terapie (28. 1. 2020) – 31. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře.  

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, sedí v křesle.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zvýšení celkové kondice 

Zvýšení sv. síly 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Nácvik chůze 

Nácvik chůze po schodech 
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Návrh terapie: 

LTV v sedu a stoji s oporou pro posílení svalů DKK 

I. a II. diagonála PNF pro posílení svalů HKK 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Chůze v nízkém chodítku 

Chůze po schodech 

Provedení: 

LTV v sedu a stoji – Pacientka instruována k opakování těchto cviků během dne. 

• V sedu: 

o Přenášení váhy ze špiček na paty – 10x 

o Cirkumdukce hlezenního kloubu – 10x 

o Extenze kolenního kloubu – 8x na každou DKK 

o Flexe v kyčelním kloubu – 8x na každou DKK 

• Ve stoji s oporou (o stůl, čelo postele, madlo): 

o Přenášení váhy ze špiček na paty – 5x 

o Podřep – 5x 

o Abdukce v kyčelním kloubu – 5x 

o Extenze v kyčelním kloubu– 5x 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem pacientce pasivně zopakovala, jak má 

vypadat správné provedení diagonál. Pak byla každá diagonála 6x zopakována. 

Nakonec proběhlo posilování oslabených svalů (s důrazem na svaly distální části HK) 

technikou opakované kontrakce a pomalý zvrat – výdrž ve všech diagonálách. 

• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

• II. flekční diagonála PNF 

• II. extenční diagonála PNF 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila, postavila do 

vysokého chodítka. Pro chůzi využívá nízké chodítko. 

Chůze – Pacientka v nízkém chodítku přešla chodbu 1x tam a zpět, poté došla ke 

schodům, kde s oporou o zábradlí vyšla a sešla 26 schodů. 
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Autoterapie: Stejně jako předchozí dny.  

Závěr:  

LTV proběhlo v sedě a ve stoji, pacientka má větší sílu svalů DKK, protože již 

zvládá cvičit ve vyšších polohách. Posilování svalů HKK bylo provedeno technikou 

opakované kontrakce a pomalý zvrat – výdrž ve všech diagonálách pro HKK, pacientka 

má větší sílu, zvládá více opakování. Pacientka se sama zvedne do vysokého chodítka, 

chůze po chodbě probíhá v nízkém chodítku. Během dne si chodí sama. Při chůzi do 

schodů pacientka nepotřebuje oporu o terapeuta, stačí jí zábradlí. Dnes zvládla vyjít celé 

patro (26 schodů). 

 

16. terapie (29. 1. 2020) – 32. pooperační den 

Status praesens 

Subj.: Pacientka se cítí dobře, je velmi motivovaná hlavně do chůze po 

schodech. 

Obj.: Pacientka je při příchodu terapeuta při vědomí, orientována, leží na lůžku.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zvýšení celkové kondice 

Zvýšení sv. síly 

Vertikalizace do sedu a stoje 

Nácvik chůze 

Nácvik chůze po schodech 

Návrh terapie: 

LTV v sedu a stoji s oporou pro posílení svalů DKK 

I. a II. diagonála PNF pro posílení svalů HKK 

Vertikalizace do sedu a stoje s pomocí terapeuta 

Chůze v nízkém chodítku 

Chůze po schodech 
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Provedení: 

LTV v sedu a stoji – Pacientka instruována k opakování těchto cviků během dne. 

• V sedu: 

o Přenášení váhy ze špiček na paty – 10x 

o Cirkumdukce hlezenního kloubu – 10x 

o Extenze kolenního kloubu – 10x na každou DKK 

o Flexe v kyčelním kloubu – 10x na každou DKK 

• Ve stoji s oporou (o stůl, čelo postele, madlo): 

o Přenášení váhy ze špiček na paty – 8x 

o Podřep – 8x 

o Flexe kyčelního i kolenního kloubu současně („nákrok na schod“) 

– 8x 

o Abdukce v kyčelním kloubu – 8x 

o Extenze v kyčelním kloubu– 8x 

PNF na horní končetiny – Nejprve jsem pacientce pasivně zopakovala, jak má 

vypadat správné provedení diagonál. Pak byla každá diagonála 6x zopakována. 

Nakonec proběhlo posilování oslabených svalů (s důrazem na svaly distální části HK) 

technikou opakované kontrakce a pomalý zvrat – výdrž ve všech diagonálách. 

• I. flekční diagonála PNF 

• I. extenční diagonála PNF 

• II. flekční diagonála PNF 

• II. extenční diagonála PNF 

Vertikalizace do sedu a stoje – Pacientka se sama posadila i postavila, oporu o 

chodítko již nepotřebuje.  

Chůze – Pacientka si zvládla dojít pro chodítko (cca 4 m) jen s oporou o čelo 

postele a stůl. Po chodbě se stále pohybuje s nízkých chodítkem. Dnes zvládla 34 

schodů. 

Autoterapie: Stejně jako předchozí dny.  

Závěr:  

LTV proběhlo v sedě a ve stoji, pacientčina sv. síla se postupně zvyšuje, zvládá 

větší počty opakování. Posilování svalů HKK bylo provedeno technikou opakované 
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kontrakce a pomalý zvrat – výdrž ve všech diagonálách pro HKK, pacientka má již větší 

sílu, zvládá pohyb vykonat proti většímu odporu. Pacientka se sama zvedne do stoje 

s oporou o vlastní kolena. Po pokoji zvládne ujít pár metrů i bez chodítka. Během dne 

chodí sama s nízkým chodítkem. Celková kondice se postupně zvyšuje, pacientka dnes 

překonala 34 schodů. 

 

17. terapie (30. 1. 2020) – 33. pooperační den 

Vzhledem k omezenému času kvůli provedení výstupního kineziologického 

rozboru jsme s pacientkou dnes realizovaly jen chůzi a chůzi po schodech. Pacientka 

zvládla vyjít a sejít 2 patra (52 schodů). 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno dne 30. 1. 2020. 

Status praesens 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, žádnou bolest nepociťuje. Nejvíce ji 

limituje rychlá unavitelnost a třes rukou. Je velmi motivována do dalších terapií. 

Objektivní: Pacientka je hospitalizována na lůžkovém oddělní 

Hepatogastroenterologie v IKEM 35. pooperační den. Při příchodu fyzioterapeuta sedí 

v křesle a sleduje televizi. Je orientována místem, časem i osobou. Po pokoji se 

pohybuje bez pomůcek, na procházky po chodbě užívá nízké chodítko. 

Výška – 162 cm,  

Hmotnost – 65 kg,  

BMI – 24,8 (norma), 

TK – 125/70, 

TF – 85 pulsů/min, 

DF – 18 dechů/min. 

 

Sebeobsluha 

Pacientka je samostatná, plně mobilní, pouze při chůzi po schodech si není jistá, 

takže jí při nácviku asistuje terapeut. Více viz Barthelův test soběstačnosti. 

 

Vyšetření stoje aspekcí 

Vyšetření stoje proběhlo bez pomůcek, při palpačním vyšetření pánve se 

pacientka opírala o nízké chodítko, aby se cítila stabilně. 

Zepředu 

• Barva kůže celého těla fyziologická 

• Postavení prstů DKK 

o Lehce drápovité postavení prstců 

o Palce mírně vbočené bilat. (více vpravo), IP kloub v mírné flexi 
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o IP klouby 2.-5. prstu v semiflexi  

• Plochonoží (pokles příčné i podélné klenby) bilat., více vlevo 

• Hlezenní klouby v lehce valgózním postavení 

• Kolenní klouby lehce valgózní 

• Hypotonus m. quadriceps femoris (více vlevo) 

• Kyčelní klouby mírně vnitřně rotovány 

• SIAS lehce výše vlevo (minimální rozdíl) 

• Pupek v ose 

• Jizva bez stehů, nekrytá v pravém podžebří 

• Výrazné protrakční postavení v ramenních kloubech 

• Hlava v ose 

• HKK ve vnitřní rotaci, pronaci, semiflexi v loketním kloubu 

• Hypotonus svalů paže a předloktí 

Zboku 

Odpovídá nálezům při vyšetření zpředu. Dále: 

• Kolenní klouby hyperextendovány bilat. 

• Kyčelní klouby v semiflexi 

• Mírná retroverze pánve 

• Lehký náklon trupu vpřed 

• Břišní stěna lehce prominuje 

• Oploštělá bederní lordóza 

• Zvýšená hrudní kyfóza 

• Předsun hlavy 

Zezadu 

Odpovídá nálezům při vyšetření zpředu a zboku. Dále: 

• Achillova šlacha více ztluštělá vlevo 

• Levá popliteální rýha mírně výš 

• Subgluteální rýha vlevo mírně výš 

• SIPS mírně ve stejné výši 

• Crista iliaca vlevo výše 

• Páteř lehce skoliotická (do C) s vrcholem v Th-L přechodu konvexně vpravo 
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• Prominence dolních úhlů lopatek, více vlevo 

• Hlava v ose 

 

Vyšetření chůze 

Bez pomůcky 

Pacientka chodí po pokoji bez chodítka, pouze se přidržuje postele, zdí, stolu 

apod. Kroky jsou stejně dlouhé PDK i LDK, krátké, pomalé, baze je široká, což svědčí 

o tom, že si pacientka není jista stabilitou. První kontakt se zemí je fyziologicky přes 

patu, dále se noha odvaluje, ale chybí odraz přes palec a prsty. Nedochází k extenzi 

v kyčelních kloubech, naopak pacientka stále udržuje mírnou flexi v kyčelních 

kloubech. Nedochází ani k souhybu HKK. Typ chůze dle Jandy peroneální.  

S nízkým chodítkem 

Nález odpovídá chůzi bez pomůcky, ale kroky jsou delší, jistější, chůze obecně 

rychlejší. Kyčelní klouby se už dostávají alespoň do nulového postavení. 

 

Vyšetření dýchání 

Stále převažuje horní hrudní dýchání, které se ale prohloubilo a hrudník se 

rozvíjí více do stran než při vstupním vyšetření. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Břicho je na pohmat měkké. Posunlivost kůže i podkoží v oblasti břicha je 

fyziologická. Jizva v pravém podžebří je posunlivá, její vyšetření nezpůsobuje pacientce 

žádné nepříjemné pocity. Protažitelnost prsní fascie směrem laterolaterálním již 

dosahuje fyziologické bariéry, posunlivost směrem kraniokaudálním je větší než u 

vstupního vyšetření, ale stále je mírně omezená.  

Kůže, podkoží i fascie na pažích, stehnech i bércích jsou protažitelné, v oblasti 

předloktí je posunlivost je stále omezena kvůli zavádění periferních kanyl. Svaly celých 

horních i dolních končetin jsou stále v hypotonu, avšak ne do takové míry jako při 

začátku terapií.  
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Antropometrické vyšetření dle Haladové 

Délky DKK (v cm) PDK LDK 

Funkční délka 82 83 

Anatomická délka 81 81 

Stehno 41 41 

Bérec 38 38 

Noha 21 21 

Tabulka 12: Antropometrie, délky DKK (výstupní rozbor) 

 

Obvody DKK (v cm) PDK LDK 

15 cm nad patellou 43 42 

10 cm nad patellou 40 39 

Přes tuberositas tibiae 34 33 

Lýtko 34 34 

Hlezenní kloub 26 26 

Přes nárt 28 30 

Metatarsy 21 21 

Tabulka 13: Antropometrie, obvody DKK (výstupní rozbor) 

 



 

69 

 

Délky HKK (v cm) PHK LHK 

Celá horní končetina  73 73 

Paže a předloktí 55 55 

Paže 30 30 

Předloktí 24 24 

Ruka 18 18 

Tabulka 14: Antropometrie, délky HKK (výstupní rozbor) 

 

Obvody HKK (v cm) PDK LDK 

Relaxovaná paže 24 23 

Paže při kontrakci 25 24 

Přes loketní kloub 22 22 

Přes předloktí 21 21 

Přes proc. styloidei 15 15 

Přes hlavičky 

metacarpů 
17 18 

Tabulka 15: Antropometrie, obvody HKK (výstupní rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Goniometrické vyšetření bylo zaměřeno na pohyblivost horních a dolních 

končetin. Pacientka stále nemůže ležet na břiše, takže byly některé výchozí polohy 

modifikovány.  
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Goniometrické vyšetření HKK (pasivně): 

Kloub Rovina PHK LHK 

Ramenní kloub 

S 20 - 0 - 170 20 - 0 - 175 

F 170 - 0 - 0 175 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 120 25 - 0 - 120 

R 90 - 0 - 70 90 - 0 - 70 

Loketní kloub S 0 - 0 - 130 0 - 0 - 130 

Předloktí R 70 - 0 - 65 65 - 0 - 65 

Zápěstí 

S 70 - 0 - 85 70 - 0 - 80 

F 15 - 0 - 20 15 - 0 - 20 

Tabulka 16: Goniometrie HKK pasivně (výstupní rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření HKK (aktivně) 

Kloub Rovina PHK LHK 

Ramenní kloub 

S 15 - 0 - 120 15 - 0 - 115 

F 120 - 0 - 0 120 - 0 - 0 

T 20 - 0 - 110 20 - 0 - 110 

R 85 - 0 - 70 90 - 0 - 75 

Loketní kloub S 0 - 0 - 120 0 - 0 - 120 

Předloktí R 65 - 0 - 65 60 - 0 - 60 

Zápěstí 

S 50 - 0 - 70 50 - 0 - 65 

F 10 - 0 - 10 10 - 0 - 15 

Tabulka 17: Goniometrie HKK aktivně (výstupní rozbor) 
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Goniometrické vyšetření DKK (pasivně) 

Kloub 
Rovin

a 
PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 
X - 0 – 125 

testováno s flexí kol. kl. 

X - 0 – 130 

testováno s flexí kol. kl. 

F 40 - 0 - 10 40 - 0 - 10 

R 50 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 130 0 - 0 - 130 

Hlezenní 

kloub 

S 5 - 0 - 45 5 - 0 - 45 

R 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

Tabulka 18: Goniometrie DKK pasivně (výstupní rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření DKK (aktivně) 

Kloub 
Rovin

a 
PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 
X - 0 – 125 

testováno s flexí kol. kl. 

X - 0 – 130 

testováno s flexí kol. kl. 

F 40 - 0 - 10 40 - 0 - 10 

R 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 125 0 - 0 - 125 

Hlezenní 

kloub 

S 0 - 0 - 40 0 - 0 - 40 

R 20 - 0 - 35 20 - 0 - 35 

Tabulka 19: Goniometrie DKK aktivně (výstupní rozbor) 

 

Orientační vyšetření sv. síly dle Jandy 

Použito hodnocení dle Jandy, výchozí polohy modifikovány, pacientka si 

nemůže lehnout na břicho.  
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Svalová síla HKK 

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní kloub 

Flexe* 2+ 2+ 

Abdukce* 2+ 2+ 

Loketní kloub 

Flexe 4 4 

Extenze 4 4 

Zápěstí 

Palmární flexe 3 3 

Dorzální flexe 3 3 

Prsty Sevření do pěsti 4 4 

Tabulka 20: Svalová síla HKK (výstupní rozbor) 

*Pacientka je schopna pohyb vykonat i proti gravitaci, ale ne v plném rozsahu, 

v odlehčení je pohybu schopna v plném rozsahu. 

 

Svalová síla DKK 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 4 4 

Abdukce 3 3 

Addukce 3 3 

Kolenní kloub 

Flexe* 4 4 

Extenze* 3+ 3+ 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 4 4 

Dorzální flexe 3+ 3+ 

Tabulka 21: Svalová síla DKK (výstupní rozbor) 

*testováno v lehu na boku 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Toto vyšetření bylo zaměřeno na svaly dolních končetin. Z důvodu nemožnosti 

zaujmutí výchozí polohy nebyly vyšetřeny flexory kyčelního kloubu. 

Svalová skupina PDK LDK 

M. soleus 1 1 

M. gastrocnemius 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Dlouhé adduktory kyč. kl. 1 1 

Krátké adduktory kyč. kl. 1 1 

Zevní rotátory kyč. kloubu 1 1 

Tabulka 22: Zkrácené svaly (výstupní rozbor) 

 

Vyšetření stereotypů dle Jandy 

Bylo provedeno pouze vyšetření stereotypu abdukce ramenního a kyčelního 

kloubu. Další pohyby nebyly vyšetřeny kvůli kontraindikaci daného pohybu – flexe 

trupu a šíje (zvýšený tah v jizvě), nemožnosti zaujmout výchozí polohu – extenze 

kyčelního kloubu či kvůli nedostatečné sv. síle – stereotyp kliku. 

Abdukce ramenního kloubu – patologický (pohyb začíná elevací ramene, 

dochází k fázické aktivitě homolaterálního m. trapezius) 

Abdukce kyčelního kloubu – patologický (tenzorový mechanismus) 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře – brániční test 

Nedochází ke správné aktivaci HSSP v dorzolaterálním směru proti odporu 

fyzioterapeuta. Dochází k mírnému laterálnímu rozšíření spodních žeber, ale hrudník se 

staví do inspiračního postavení a aktivita m. transversus abdominis při palpaci mediálně 

od SIAS je minimální. Aktivaci HSSP považujeme za insuficientní.  
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Vyšetření úchopů dle Véleho  

V provedení jemných úchopů pacientku nejvíce limituje třes rukou, který je u 

silových úchopů méně patrný. 

• úchop s terminální opozicí palce a ukazováku (štipec) – provede s omezením 

• úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta) – provede s 

omezením 

• úchop s laterální opozicí (klepeto) – provede s omezením 

• úchop palmární s palcovým zámkem (celou rukou) – provede  

• úchop digitopalmární (mezi dlaní a prsty) – provede  

• úchop interdigitální – provede s omezením 

 

Neurologické vyšetření dle Opavského 

Hlavové nervy – Vyšetření hlavových nervů bylo bez patologických příznaků. 

Vyšetření reflexů 

Reflexy HKK PHK LHK 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Radiopronační Normoreflexie Normoreflexie 

Extenzorový Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 23: Reflexy HKK (výstupní rozbor) 

 

Reflexy DKK PDK LDK 

Patellární Normoreflexie Normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 24: Reflexy DKK (výstupní rozbor) 
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Čití 

• povrchové 

o taktilní – bez patologie na HKK i DKK 

o termální – bez patologie na HKK i DKK 

o algické – bez patologie na HKK i DKK 

• hluboké 

o polohocit – bez patologie na HKK i DKK 

o pohybocit – bez patologie na HKK i DKK 

o vibrace – nevyšetřeno z důvodu nedostupnosti ladičky 

Taxe 

• PHK i LHK se strefí na špičku nosu, pouze se objevuje třes ruky bilaterálně 

• PDK i LDK sjede chodidlem od kolena až po kotník opačné DK 
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Barthelův test základních všedních dovedností 

Pacientka získala 95 bodů – ADL 2. Je lehce závislá na pomoci okolí. 
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Závěr vyšetření 

Pacientka je plně mobilní, po pokoji se pohybuje bez pomůcky, při chůzi na 

větší vzdálenost používá nízké chodítko. Schody zvládá s asistencí terapeuta. Při 

vyšetření stoje je patrné drápovité postavení prstců, plochonoží, valgozita hlezenních i 

kolenních kloubů, hypotonus m. quadriceps femoris, sešikmení pánve, jizva posunlivá 

zhojená, protrakční postavení hlavy a ramenních kloubů, náklon trupu vpřed, mírné 

skoliotické držení páteře, hyperkyfóza hrudní páteře, prominence dolních úhlů lopatek, 

hypotonus svalů paže a předloktí. Chůze je peroneální, s krátkými pomalými kroky, bez 

extenze v kyčelních kloubech a souhybu HKK, odval chodidla přes patu, odraz z MP 

kloubů (chybí odraz z palce). 

Dýchání převažuje horní hrudní, je již prohloubenější s rozvojem kranio-

kaudálním i do stran. Břicho je na pohmat měkké, kůže i podkoží v oblasti hrudníku 

posunlivé, omezení přetrvává v protažitelnosti prsní fascie směrem kranio-kaudálním. 

Svaly končetin jsou stále hypotonické. Pacientka je schopna aktivního pohybu, v 

některých kloubech však stále ne v plném rozsahu (abdukce a flexe ramenního kloubu). 

Svalová síla se zvětšila u většiny pohybů o 2-3 stupně. Sv. zkrácení je stále lehce patrné 

u m. soleus, flexorů kolenního kloubu, adduktorů a zevních rotátorů kyč. kl. Stereotyp 

abdukce ramenního kloubu začíná fázickou aktivitou m. trapezius homolat, u abdukce v 

kyč. kloubu je přítomen tensorový mechanismus. Aktivace hlubokého stabilizačního 

systému páteře je insuficietní. Pacientka je schopna provést všechny jemné i silové 

úchopy, limituje ji však třes rukou (hlavně u jemných úchopů). Neurologické vyšetření 

bez patologie. V Barthelově testu soběstačnosti pacientka obdržela 95 bodů, což 

odpovídá lehké závislosti na pomoci okolí. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

S pacientkou jsem pracovala po celou dobu souvislé praxe v IKEM – celkem 

proběhlo 16 terapií. S postupným zlepšováním pacientčina stavu se měnilo oddělení, na 

kterém byla pacientka hospitalizována, i průběh terapeutických jednotek. Terapie 

probíhala nejprve na Klinice anesteziologie a resuscitace, poté na JIP 

Hepatogastroenterologie a následně byla pacientka přeložena na běžný lůžkový pokoj 

na témže oddělení.  

Vstupní vyšetření a první terapie byly komplikovány zavedenou tracheostomií, 

díky níž nebyla pacientka schopna komunikovat. Po vyndání tracheostomie již 

probíhaly terapie bez problémů, pacientka spolupracovala, po většinu terapií byla velmi 

motivována. 

Cílem mé fyzioterapeutické péče bylo především zlepšení v oblasti provádění 

ADL, nácvik vertikalizace a chůze a zvýšení celkové kondice a svalové síly. Těchto cílů 

bylo dosaženo.  

Při antropometrickém a neurologickém vyšetření nebyla patrná žádná patologie. 

Nejvýraznější zlepšení bylo v provádění ADL. V Barthelově testu soběstačnosti se z 

původních 0 bodů stalo 95 bodů, což svědčí jen o lehké závislosti na okolní pomoci. 

Pacientka je schopna ujít pár metrů zcela samostatně, na delší vzdálenost používá nízké 

chodítko. Dýchání se podařilo prohloubit. Retrahované měkké tkáně v oblasti hrudníku 

se podařilo uvolnit, pouze protažitelnost prsní fascie směrem kraniokaudálním je stále 

mírně omezena. Jizva je zhojená, bez patologie. Úchopy je již pacientka schopná 

provést všechny, pouze u jemných úchopů má problém s třesem rukou. Pacientka je 

schopna při goniometrickém vyšetření provést i aktivní pohyby, stále ale v některých 

případech není sv. síla dostatečná pro provedení pohybu v plném rozsahu.  

Velkého zlepšení se podařilo dosáhnout ve svalové síle. Pro přehlednost uvádím 

porovnání orientačního vyšetření sv. síly při vstupním a výstupním vyšetření v tabulce 

(použito hodnocení dle Jandy): 
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Kloub Pohyb 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PHK LHK PHK LHK 

Ramenní kloub 

Flexe 1 1 2+ 2+ 

Abdukce 1 1 2+ 2+ 

Loketní kloub 

Flexe 1 1 4 4 

Extenze 1 1 4 4 

Zápěstí 

Palmární flexe 1 1 3 3 

Dorzální flexe 1 1 3 3 

Prsty Sevření do pěsti 1 1 4 4 

Tabulka 25: Svalová síla HKK (zhodnocení efektu terapie) 

 

Kloub Pohyb 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 1 1 4 4 

Abdukce 1 1 3 3 

Addukce 1 1 3 3 

Kolenní kloub 

Flexe* 1 1 4 4 

Extenze* 1 1 3+ 3+ 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 1 1 4 4 

Dorzální flexe 1 1 3+ 3+ 

Tabulka 26: Svalová síla DKK (Zhodnocení efektu terapie) 

*testováno v lehu na boku 

 

Poslední zlepšení, které bych chtěla zmínit, je míra zkrácení svalů DKK, kterou 

také porovnávám v tabulce: 
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Svaly 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

M. soleus 2 2 1 1 

M. gastrocnemius 1 1 0 0 

Flexory kolenního kloubu 2 2 1 1 

Zevní rotátory kyč. kloubu 2 2 1 1 

Tabulka 27: Zkrácené svaly (Zhodnocení efektu terapie) 

 

V dalších terapiích bych se zaměřila především na nácvik správných 

pohybových stereotypů (abdukce ramenního a kyčelního kloubu), aktivaci HSSP a další 

postupné zvyšování sv. síly a celkové kondice.   
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4 ZÁVĚR 

Zpracování bakalářské práce ohledně transplantace jater mě velice obohatilo. Při 

psaní teoretické části jsem se dozvěděla spoustu nových informací spojených s touto 

problematikou. Naučila jsem se pracovat s literaturou a hledat odborné cizojazyčné 

články.  

Největším přínosem však bylo absolvování souvislé odborné praxe v IKEM. Pod 

odborným vedením fyzioterapeuta Bc. Roberta Charváta jsem docházela na KARIP 

oddělení Hepatogastroenterologie i další lůžková oddělení, kde jsem sbírala zkušenosti. 

Můj supervizor mi předal spoustu pro mě nových poznatků. Všechny tyto zkušenosti 

budu moci uplatnit ve své budoucí praxi. Také jsem mohla být přítomna u 3 lékařských 

vyšetření a zákroků (kolonoskopie, gastroskopie a bronchoskopie), což bylo zajímavým 

obohacením.  

S pacientkou jsem mohla pracovat denně a byla jsem tak přítomna u všech 

komplikací a pokroků, které se během terapie vyskytly. Na terapeutickou jednotku jsem 

měla vždy dostatek času a pacientka se mnou vždy velmi ochotně spolupracovala. 

Doufám, že její stav se bude nadále jen zlepšovat a nevyskytnou se žádné komplikace, 

které by její prognózu ohrozily. 
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Příloha č. 1 - Schválení etické komise 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků 

vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Institutu klinické a 

experimentální medicíny, 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 pacientku po transplantaci jater. 

 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit možnosti fyzioterapeutické péče o 

pacienta před a po transplantaci jater a uvést konkrétní kazuistiku. 

 

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: Jana Švejdová   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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