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1 Úvod
Premenstruační syndrom (dále jen PMS) představuje soubor pravidelně se opakujících
příznaků v luteální fázi menstruačního cyklu (Kobilková et al., 2005). Bývá s ním spojováno
i více než 300 příznaků. Vyskytují se jak v rovině fyzické, tak psychické (Svojanovská, 2010b).
S jednotlivými příznaky, které ještě neznamenají PMS, se potýká 80 % populace žen
v reprodukčním věku (Jarosz et al., 2017). Téměř 30 % žen se potom opravdu potýká
již s PMS a 3-8 % žen trpí jeho nejzávažnější formou, premenstruační dysforickou poruchou.
S PMS je spojován velmi negativní dopad na kvalitu života žen. Jeho léčba v současné době
spočívá převážně ve farmakoterapii, ale existují i další nefarmakologické postupy
(Svojanovská, 2010b).
K nefarmakologickým možnostem léčby by bylo možné řadit i rehabilitační
a fyzioterapeutické postupy. Fyzioterapeutická intervence by samozřejmě i v tomto případě
měla být zcela individuální a měla by vycházet z nálezu kineziologického vyšetření.
Obecně se doporučují využít relaxační postupy (Kolář et al., 2009). Také se doporučuje zařadit
do běžného života přiměřenou a pravidelnou fyzickou aktivitu (Svojanovská, 2010b).
Další možnou nefarmakologickou metodou léčby PMS, která byla zároveň vybrána
ke zpracování praktické části této bakalářské práce, je hormonální jógová terapie
(dále jen HJT). Uvádí se, že je vhodnou alternativou k hormonální substituční léčbě,
a to např. právě při PMS (Rodrigues, 2014).
Vzhledem k tomu, jak vysoká je prevalence PMS a jak významně může PMS negativně
ovlivnit kvalitu života ženy, dokonce ji i vyřadit z fungování každodenního života,
je určitě aktuální se tímto problémem zabývat, ačkoli se nejedná o život ohrožující diagnózu.
Tedy je na místě věnovat pozornost i všem možnostem léčby PMS a to ať z pohledu
farmakoterapie, tak i nefarmakologických a alternativních postupů, které by tuto situaci mohly
zlepšit.
Jak už je uvedeno výše, pro zpracování praktické části této bakalářské práce
byla vybrána HJT.

Jednak z důvodu její aktuálnosti, protože se tato metoda,

jak uvádí Bavlšíková (2017), v České republice objevila poprvé v roce 2007 a sama autorka
metody ji zde představila až o několik let později. Ale i pro mou dřívější osobní pozitivní
zkušenost s HJT právě při léčbě premenstruačního syndromu. Protože HJT představuje sestavu
několika cviků, bylo by možné tímto odůvodnit její vztah k fyzioterapii. Ta totiž v rámci terapie
vedle řady jiných možností využívá právě především pohyb (Kolář et al., 2009).
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Cílem bakalářské práce je zjistit, zda lze pravidelným cvičením HJT zmírnit projevy
PMS a zda lze častějším cvičením HJT dosáhnout většího zmírnění PMS projevů.
Za tímto účelem byly vypracovány kazuistiky třech pacientek, které se potýkají
s PMS. Ty absolvovaly jak kineziologické vyšetření, tak i terapii v podobě HJT. Na základě
sledování závažnosti jejich premenstruačních příznaků pomocí dotazníku, bylo potom
zhodnoceno, zda lze pravidelným cvičením HJT zmírnit projevy PMS. Díky dennímu záznamu
cvičení, do kterého pacientky zaznamenávaly, jak často cvičily, bylo zhodnoceno,
jestli lze častějším cvičením HJT dosáhnout většího zmírnění projevů PMS.
V rámci teoretické části práce jsou na začátku představeny anatomie a kineziologie
pánve,

jako

stěžejní

oblasti

gynekologické

problematiky.

Dále

je

pojednáno

o PMS, jeho prevalenci, symptomech, etiologii, léčbě atd. Další kapitola je věnována možné
projekci gynekologických potíží (tedy i premenstruačního syndromu) do muskuloskeletálního
aparátu. Z této kapitoly mimo jiné vychází obsah kineziologického vyšetření, které bylo použito
v rámci kazuistik pro praktickou část této bakalářské práce. Poté jsou krátce uvedeny některé
vybrané fyzioterapeutické postupy využitelné při léčbě PMS. Následuje uvedení
do problematiky HJT.
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2 Teoretická část
2.1 Anatomie pánve
2.1.1 Kostra
Kostěný podklad pánve je tvořen párovými pánevními kostmi  ossa coxae a kostí
křížovou  os sacrum. Prostřednictvím spojení, o kterých bude pojednáno dále, vytváří
tyto kostěné struktury uzavřený útvar a jsou pasivní, nosnou komponentou pánve (Čihák, 2011;
Dylevský et al., 2000).
Jedna pánevní kost  os coxae je složena ze tří evolučně samostatných kostí. A to kosti
kyčelní  os ilium, sedací  os ischii, stydké  os pubis. Všechny tři kosti se stýkají v acetabulu
(jamce kyčelního kloubu). Jejich vzájemné, nejprve pouze synchondrotické, spojení,
později osifikuje (Čihák, 2011; Dylevský 2009).
Os ilium je největší a nejkraniálněji uložená část pánevní kosti. Kaudálně je uloženo
tělo  corpus ossis ilii, které se spojuje se dvěma již dříve zmiňovanými kostmi v acetabulu.
Kraniálně vybíhá lopata  ala ossis ilii. Ta se rozevírá a zároveň se rozšiřuje do stran kraniálním
směrem (Čihák, 2011). Také vyčleňuje oblast velké pánve  pelvis major a vytváří kostěnou
spodinu jámy kyčelní. Dále se na kosti nachází řada dalších prvků. Mezi ty, jež jsou palpačně
znatelné, a tudíž hrají roli při kineziologickém vyšetření pánve, patří: crista iliaca, spina iliaca
anterior superior (dále jen SIAS), spina iliaca posterior superior (dále jen SIPS; Marek
et al., 2005; Véle, 2006).
Os ischii společně s os pubis představují kaudální úsek pánevní kosti. Obě kosti
se také podílejí na ohraničení foramen obturatum. Samotná os ischii je obdobně jako os ilium
složena ze dvou základních součástí. Rameno  ramus ossis ischii nese nejrobustnější část kosti,
opět z hlediska kineziologického vyšetření významnou, hrbol  tuber ischiadicum.
Tělo  corpus ossis ischii se účastní spojení v acetabulu a vyčnívá z něj trn  spina ischiadica,
taktéž palpačně vyšetřitelná (Čihák, 2011; Marek et al., 2005).
Os pubis představuje nejštíhlejší část pánevní kosti. Sestává ze tří složek.
Horní rameno  ramus superior ossis pubis, důležitá a snadno vyšetřitelná struktura, která nese
hrbolek  tuberculum pubicum. Dále tělo  corpus ossis pubis a dolní rameno  ramus inferior
ossis pubis (Čihák, 2011, Marek et al., 2005).
Os sacrum, nepárová kost klínovitě uložená mezi kosti pánevní, vznikla synostozou
5 křížových obratlů. Mimo to, že je součástí pánve je i plynule napojena na bederní páteř.
To může být vysvětlením některých funkcí pánve (Čihák, 2011; Dylevský et al, 2000).
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Anatomická palpačně dobře hmatná struktura na os sacrum je kaudální otvor do sakrálního
kanálu  hiatus sacralis. Další důležitá struktura je v kraniální části kosti, vyčnívá ventrálně
směrem do pánve a je tedy nehmatná. Jde o promontorium, které s linea arcuata (napojuje
se na horní rameno kosti stydké a tvoří hranu na os ilium) vytváří linea terminalis.
Ta ohraničuje vchod do malé pánve  pelvis minor a odděluje ji od pelvis major (Marek
et al., 2005).
Kaudálně na os sacrum navazuje kostrč  os coccygis a tvoří zakončení páteře. Je srostlá
z variabilního počtu kostrčních obratlů (3-5). Má tvar hrotu o délce 1-3 cm. Sama os coccygis
je dobře vyšetřitelná. (Dylevský et al., 2000; Marek et al., 2005).
2.1.2 Spojení na pánvi
Z pánve vytváří uzavřenou strukturu spojení kosti křížové a druhostranných pánevních
kostí.

Ventrálně

uložené

chrupavčité

spojení

stydkých

kostí

se

nazývá

spona

stydká  symphysis pubica. Obsahuje v sobě discus interpubicus z vazivové chrupavky a podílí
se na něm vazy: lig. pubicum superius et inferius (Čihák, 2011).
Dorzálně je umístěn párový křížokyčelní kloub  art. sacroiliaca. Jak vyplývá z názvu,
jde o bilaterální napojení lopat kostí kyčelních na kost křížovou. Zde jsou nerovné artikulační
plochy kloubu pokryty hyalinní chrupavkou, povrchově i chrupavkou vazivovou. Tuhé pouzdro
kloubu je obdařeno vazy: lig. sacroiliacum anterius, posterius et interosseum. Další párové
vazy, které doplňují pánev v pevný celek, jsou: lig. iliolumbale, sacrotuberale, sacrospinale
et inguinale (Čihák, 2011).
Art. sacrococcygea, spojení os coccygis s os sacrum je synchondrotické,
stejně jako bývá ještě i mezi prvními dvěma kostrčními obratli (Dylevský et al., 2000).
Je opatřeno několika sakrokokcygeálními vazy (Čihák, 2011).
2.1.3 Svaly pánevního dna
Pánevní východ nemá kostěný podklad, a proto funkci podkladu a jeho uzávěru zastávají
svaly pánevního dna. Svalová vrstva však není celistvá a jsou v ní zachovány otvor pro rektum
a hiatus urogenitalis (pro průchod močové trubice, u ženy i pro pochvu). Svalový aparát
pánevního dna utváří dvě složky: diaphragma pelvis et diaphragma urogenitale (Dylevský,
2009; Čihák, 2011).
Diaphragma pelvis je nálevkovitého tvaru. Od jejího počátku při stěnách malé pánve
pokračuje sbíhavě až k otvoru pro rektum. Sestává ze dvou plochých svalů: m. levator ani
a m. coccygeus. První z nich se dále dělí na pars pubica  m. pubococcygeus
a pars iliaca  m. iliococcygeus. Pars pubica se dále rozlišuje na dvě části.
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Mediální část při hiatus urogenitalis se u muže nazývá m. levator prostatae a u ženy
m. pubovaginalis. Část pars pubica jdoucí až za rektum nese název m. puborectalis.
První z výše uvedených svalů, m. levator ani, zastává ventrální a boční části
diaphragma pelvis. Dorzálně se přidává rudimentární m. coccygeus, který svým průběhem
z vnitřní strany kopíruje lig. sacrospinale. Oba svaly jsou inervované z plexus sacralis
(S3-4). Svaly diaphragma pelvis pokrývají fascie, svrchu fascia diaphragmatis pelvis superior
(pokračuje nitropánevně jako parietální list a napojuje se na fascia transversalis) a zespodu
fascia diaphragmatis pelvis inferior (Čihák, 2011; Dylevský, 2009).
Diaphragma urogenitale, plochý svalový trojúhelníkovitý útvar, je umístěna
mezi rozevírajícími rameny stydké (dolní rameno) a sedací kosti. Uložena je kaudálně
od diapfragma pelvis. Tvořena je dvěma svaly: m. transverzus perinei profundus
et superficialis. Významnější je ten první zmiňovaný. Druhý z nich, menší a méně významný,
tvoří dorzální část diafragmy (Dylevský et al., 2000). K těmto dvěma hlavním svalům
se přikládají další: m. sphincter uretrae, m. compressor uretrae, m. sphincter uretrovaginalis,
m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. sphincter ani externus (Véle, 2006).
I tato diafragma má své fascie: fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior.
Svaly této oblasti jsou inervovány cestou n. pudendus (Dylevský et al., 2000).
Střední část těchto útvarů, tedy i pánevního dna se nazývá perineum. Jejím podkladem
je centrum tendineum perinei. To vzniká splynutím fascií mezi řitním a urogenitálním otvorem
(Dylevský et al., 2000). Další svaly, které mají vztah k pánvi, by se mohly považovat za svaly
pletence pánevního. Označují se však jako svaly kyčelního kloubu (Dylevský, 2009).
K nim lze zařadit: gluteální a pelvitrochanterické (zejména m. piriformis) svaly, adduktory,
m. iliopsoas (Marek et al., 2005). Včetně dorzální skupiny svalů stehna (Dylevský, 2009).
2.1.4 Funkce pánevního dna
Pánevní dno má jako pružná výstelka pánevního východu řadu funkcí.
Funguje jako podpůrný aparát pro orgány malé pánve (děloha, močový měchýř atd.) a zároveň
se podílí i na jejich fixaci. V případě žen, je pánevní dno, jako podpůrný aparát děložní,
velmi zatíženo v období těhotenství a porodu. Díky sklonu pánve je hlavní váha směřována
na oblast symfýzy a ventrální část svalů pánevního dna. To také vysvětluje, proč je tato část
silnější, na rozdíl od dorzální části, která je pouze minimálně zatížena (Dylevský et al., 2000).
Dále se podílí na uzávěrové funkci orgánů a struktur, které procházejí skrze pánevní
dno. M. puborectalis se s m. sphincter ani externus účastní uzavírání konečníku.
M. pubovaginalis

a

m.

compressor

vaginae
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elevují

dorzální

stěnu

pochvy.

Zároveň pochvu komprimují (Čihák, 2011). M. sphincter uretrae společně zejména
s m. transversus perinei profundus uzavírají močovou trubici (Dylevský et al., 2000).
Také má funkci stabilizační a posturální. Při stabilizaci páteře navazuje aktivace svalů
pánevního dna, bránice a břišních svalů (zejména m. transversus abdominis) na dřívější aktivaci
hlubokých extenzorů páteře a hlubokých flexorů krku. Zvyšující se nitrobřišní tlak
je tak dobrou oporou pro bederní páteř. Tento jev lze označit jako aktivaci hlubokého
stabilizačního systému (Kolář et al., 2009). Naopak relaxace svalů pánevního dna za současné
aktivace bránice a břišních svalů doprovází např. defekaci, mikci nebo porod (Naňka
a Elišková, 2015).
Další významnou funkcí je jeho dechová funkce. Při správném dechovém stereotypu
by mělo pánevní dno synergicky spolupracovat s bránicí a břišními svaly. Osu dýchacích
pohybů tvoří pánev-páteř-hlava a na nejkaudálnějším hrudním sektoru lze pozorovat dýchací
pohyby bránice, břicha a pánevního dna (Kolář, 2009).

2.2 Kineziologie pánve
2.2.1 Funkce pánve
Z toho, kde je pánev umístěna, vychází jeden z jejích funkčních významů.
Je přechodným úsekem mezi páteří a dolními končetinami. Prostřednictvím pánve se jedním
směrem přenáší váha trupu na dolní končetiny a naopak druhým směrem jsou současně
převáděny tlaky a vektory sil z podložky (okolního prostředí, např. při stoji, chůzi). Tato funkce
se nazývá transmisní (Dylevský et al., 2000).
Z těchto funkčních důvodů, bývají k pánvi řazeny i bederní obratle a horní úseky
stehenních kostí včetně kyčelních kloubů. Proto bývá i těmto strukturám věnována pozornost
při kineziologickém vyšetření (Marek et al., 2005). Společně pracují jako podpěrný systém
(Dylevský, 2009). Pánev je také kotvou pro kraniálně nasedající presakrální část páteře.
Ideálně fyziologicky pánev vykazuje vhodnou pevnost, stabilitu a pružnost pro mobilitu páteře
(Véle, 2006).
Vzhled kostěného podkladu pánve napovídá, že se uplatňuje dále jako protektivní
systém a vytváří ochranou schránku pánevním orgánům. Ochrannou vlastnost určují tloušťka
a mechanická odolnost kostí. Silné kostěné pruhy vedou od baze os sacrum, kopírují linea
terminalis. Od acetabula pokračuje jeden pás dále k symfýze po horních ramenech stydké kosti
a druhý vede kaudálně a končí u tuber ischiadicum. Protipólem těchto silných úseků jsou slabá
místa, typická průchodem lomných linií zlomenin, a to dno acetabula, horní a dolní okraj
foramen obturatum a střed lopaty kosti kyčelní (Dylevský et al., 2000).
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Pánev představuje velkou plochu s řadou prvků. Díky nim na ní mohou začínat
(nebo se na ni upínat) některé svaly. Tato funkce bývá označována jako inzerční (Dylevský
et al., 2000).
2.2.2 Postavení pánve
Aby byla zachována statika těla, není pánev uložena v horizontální rovině,
ale je vůči ní nakloněna. Těžiště těla se tak nachází v ideální poloze a není vychýleno příliš
ventrálně nad kyčelní klouby. Takové postavení pánve je podmínkou pro udržení vzpřímené
polohy a ekonomického zapojení vzpřimovacích svalů trupu (Dylevský et al., 2000).
Anatomická definice fyziologického postavení pánve je určena pánevním a kyčelním
sklonem. Pánevní sklon  inclinatio pelvis je dán úhlem mezi horizontální rovinou a rovinou
prokládající vchod do malé pánve (linea terminalis, promontorium, horní okraj symfýzy).
Fyziologicky je velikost tohoto úhlu 60°. Kyčelní sklon  inclinatio coxae, fyziologicky
úhel 40°, mezi sebou svírá opět horizontální rovina s rovinou procházející skrz spina iliaca
posterior superior a horním okrajem symfýzy (Čihák, 2011). Sklon celé pánve ovlivňuje délka
dolních končetin. On sám se poté odráží ve funkci pánevního dna a zakřivení páteře (Dylevský,
2009).
Z fyzioterapeutického hlediska se popisují tři základní postavení. Asimilační pánev
je uložena blíž spíše vertikální rovině a dominuje jí dlouhá os sacrum a vysoko položené
promontorium. Je náchylná k hypermobilitě. Dále se rozlišuje normální pánev tíhnoucí
k blokádám a přetěžovaná pánev. Ta je naopak od asimilační blíže rovině horizontální,
promontorium je tentokrát uloženo níž a je zvýšený sklon pánve i nasedající bederní lordóza
(Kolář et al., 2009). Různá délka os sacrum má vliv na své sklonění, sklon promontoria může
zdůvodňovat vznik těchto typů pánve (Lewit, 1996).
2.2.3 Pohyby v oblasti pánve
Spoje, které z pánve vytváří uzavřený útvar, jsou pevné, ne však rigidní.
Dovolují tedy vzniknout pohybu. I když jsou pohyby nepatrné, minimální a klinicky velice
těžko zaznamenatelné, nelze jim zapřít význam pro postavení pánve a nasedající páteř
(Dylevský et al., 2000).
Symphysis pubica, pevné a do jisté míry pružné spojení nabírá na rozvolněnosti během
těhotenství

účinkem

měnící

se

hladiny

hormonů

(Dylevský,

2009).

Stejně tak i u art. sacroiliaca, typem kloubu tuhého, bývá popisována jistá pohyblivost.
Pohyby jsou anterio-posteriorní kývavého charakteru s osou v úrovni S2 vzhledem
k horizontální

a

frontální

rovině
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(Čihák,

2011).

Dochází zde také k posuvným

pohybům,

a to v řádech

několika

milimetrů.

Vedle toho i k malým rotačním pohybům s velikostí okolo 7 úhlových stupňů (Tichý, 2006).
Přítomný je dále fyziologický nutační pohyb pánve. Běžně nastává tento jev při chůzi.
Jde o protipohyb lopat kostí kyčelních a sakra. Při zablokování v krajní poloze tohoto pohybu
dochází k zafixované nutaci pánve a může vést k patologickému postavení pánve (Marek
etal., 2005).

Art.

sacrococcygea

dovoluje

pohyb

kostrče

v předozadním

směru.

Pasivní odklonění má význam např. při porodu, rozšiřuje se tak porodní kanál (Čihák, 2011).
Pánev se může pohybovat i jako celek. Pohybuje se v rovině sagitální, frontální
i horizontální. V rovině sagitální provádí zejména m. iliopsoas anteverzi pánve a přímé břišní
svalstvo (m. rectus abdominis) retroverzi pánve. Mírné anteverzní držení pánve
se z fyzioterapeutického hlediska hodnotí jako fyziologické. Toto postavení souvisí s již dříve
zmiňovaným
kdy se na jedné

pánevním
straně

sklonem.
crista

Ve frontální

iliaca

nachází

rovině dochází
výš,

stejně

tak

k zešikmení
jako

pánve,

stejnostranné

SIAS a SIPS. Na tomto pohybu se účastní např. svaly m. quadratus lumborum, mm. glutei
medii a mm. adductores. Uložení pánve v této rovině podmiňuje také délka dolních končetin
a klenby nohy. V horizontální rovině probíhá rotace pánve kolem vertikály, běžně při chůzi
při kombinovaném zapojení více svalů. Při dalším popisovaném pohybu, torzi, rotují pánevní
kosti vůči sobě vzájemně protichůdně. Rovnoběžné uložení SIAS a SIPS se ztrácí.
Fyziologicky torze nastává díky dříve zmiňovanému nutačnímu pohybu (Véle, 2006).
2.2.4 Základní kineziologické vyšetření pánve
Pánev vyšetřujeme aspekčně a palpačně. Aspekční vyšetření se provádí vestoje.
Je značně orientační a subjektivní. Předchází mu zhodnocení nožní klenby, změření délky
dolních končetin a vyšetření pohyblivosti kyčelních kloubů. Hodnotí se subgluteální rýhy,
intergluteální rýha, fossae lumbales, trofika a prominence gluteálních svalů a Michaelisovy
routy (jejich a/symetrie, průběh, zakřivení délka, postavení, pravidelnost atd.; Véle, 2006).
Např. vychýlení horní třetiny intergluteální rýhy poukazuje na laterální vychýlení kostrče
(Lewit, 2003).
K palpačním orientačním bodům pánve (uvedeny v kap. Kostra pánve) patří:
SIAS, SIPS, cristae iliacae, tubery, symphysis pubica, ramus superior ossis pubis, os sacrum,
os coccygis, Palpačně se shora vyšetřuje výše a vodorovnost pozice cristae iliacea.
Mediokraniálně se palpují SIAS a SIPS. Uložení těchto prvků může poukazovat na postavení
pánve. Rozdílná výška SIPS je indikací k provedení spine sign a fenoménu předbíhání.
U těchto i u zbylých výše uvedených bodů se zjišťuje palpační bolestivost. Kostrč lze typicky
vyšetřit palpačně nejen externě, ale také per rectum (Véle, 2006).
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V oblasti pánve lze samozřejmě palpačně prohlédnout i všechny měkké tkáně a svaly
(např. tonus m. iliacus, m. gluteus maximus). Napětí svalů pánevního dna, respektive jejich
relaxaci a aktivaci, lze vyšetřit per rectum i per vaginam v různých polohách (Marek
et al., 2005). Lze využít např. polohu na čtyřech, na boku nebo na břiše. Nejkvalitnější vyšetření
svalů pánevního dna lze provést nejspíše vleže na břiše, protože tehdy jsou svaly pánevního
dna nejvíce relaxované (Prokešová, 2017). Pánevní dno je možno vyšetřit i pouze externě
a to palpačně. V oblasti mezi kostrčí a stydkou kostí jde takto zhodnotit napětí měkkých tkání,
stanovit hypertonus nebo hypotonus, případně citlivost a schopnost aktivace a relaxace
(Bezvodová, 2017). MUDr. Pavol Skalka, v případě dobré informovanosti o problematice,
ke zhodnocení stavu svalů pánevního dna považuje za dostatečné vyšetřit pouze postavení
pánve a schopnost aktivace břišního lisu (2017).

2.3 Premenstruační syndrom
2.3.1 Vymezení pojmu a diagnóza
PMS je někdy v českém jazyce také nazýván jako premenstruační tenze (Kobilková
et al., 2005). Dle aktuální verze Mezinárodní klasifikace nemocí je označen jako diagnóza
„Syndrom premenstruální tenze“ s kódem N94.3 (Shoupe, 2017). Pojem „premenstruační
tenze“ byl poprvé použit americkým lékařem R. T. Frankem roku 1931. O něco později roku
1953 byl aplikován výraz „premenstruační syndrom“ britskou gynekoložkou Katharine
Daltonovou (Gillings, 2014).
Pro stanovení diagnózy je nutná opakovaná přítomnost minimálně pěti příznaků,
přičemž je vyloučená exacerbace jiného onemocnění v souvislosti s menstruačním cyklem,
dále negativní dopad na kvalitu života a charakteristická doba projevu obtíží (Svojanovská,
2010b).

Příznaky

PMS

se

typicky

manifestují

v průběhu

luteální

fáze.

Nejvíce je s nimi spojováno období přibližně deseti dní před menstruací. Doba jejich projevu
může trvat ale i déle, již od ovulace (přibližně čtrnáctý den cyklu) do začátku menstruace
(Kobilková et al., 2005). Nejpozději by měly odeznít do čtvrtého dne menstruace (Svojanovská,
2010b). Zpravidla by se neměly objevovat během folikulární fáze cyklu (vůbec ne druhý týden
cyklu), mizí v těhotenství a v období menopauzy. Pokud jsou příznaky přítomné
i během folikulární fáze, jedná se spíše o exacerbaci jiného problému (Shoupe, 2017).
Určení orientační diagnózy spočívá ve vyplnění retrospektivního dotazníku zjišťujícího
závažnost premenstruačních příznaků. Následně jej lze doplnit i o další denní zaznamenávání
výskytu a intenzity příznaků po dobu minimálně dvou měsíců (lépe třech). Opět lze využít
formu dotazníku a v diagnóze se tímto způsobem ujistit (Svojanovská, 2010b).
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Do popředí se v tomto směru dostávají také mobilní aplikace (Shoupe, 2017). V ambulantní
praxi se k této orientační diagnóze může využít např. „Dotazník na závažnost premenstruačních
příznaků“. (Svojanovská, 2010a).
2.3.2 Premenstruační syndrom ve vztahu k menstruačnímu cyklu
V těle ženy od menarche až po příchod menopauzy (okolo 50 let) probíhají pravidelné
cyklické změny, které ji činí plodnou. Reguluje je řada oblastí v centrální nervové soustavě
i struktury na periferii. Jimi ovlivňované cílové tkáně zároveň poskytují zpětnovazebnou
kontrolu. Mezi několik cílových tkání patří ovarium, kde probíhá ovariální cyklus, a děložní
sliznice, která reaguje na děje v ovariu menstruačním cyklem (Kobilková et al., 2005).
Menstruační cyklus trvá v průměru 28 dní. Jeho průběh je rozdělen do několika fází.
Nový cyklus začíná s nástupem menstruace, první den menstruace je i prvním dnem cyklu.
První fází je tedy fáze menstruační. Na ni navazuje další fáze zvaná folikulární také preovulační
nebo proliferační (Petřek, 2019). Druhá fáze je zakončena ovulací, trvá tedy přibližně
do 14. dne cyklu. Třetí fází je fáze luteální (také zvaná jako sekreční). Jak již bylo řečeno výše
PMS a jeho příznaky se projevují právě v období této fáze menstruačního cyklu. Okolo 26. dne
nastávají degenerační děje v děložní sliznici. Přichází poslední ischemická fáze cyklu
a následuje další menstruace (Kobilková et al., 2005).
Vedle PMS jako problému, který se vyskytuje v souvislosti s menstruačním cyklem,
se uvádí také např. ovulační bolest, dysmenorea, menstruační migréna či premenstruační
dysforická porucha (dále jen PMDD), o které bude pojednáno dále (Roztočil et al., 2011).
2.3.3 Prevalence a predispozice
Prevalence PMS je poměrně častá. Udává se, že jím trpí polovina žen ve věku 35 let
(Kobilková et al., 2005). Jiný zdroj uvádí, že z celkového počtu menstruujících žen
50-80 % pociťuje jednotlivé premenstruační příznaky, 30 % postihuje PMS a 3-8 % trpí
premenstruační dysforickou poruchou. Odhaduje se, že až 90 % případů zůstává
nediagnostikováno (Svojanovská, 2010b).
Příznaky

PMS

mohou

postihnout

jakoukoli

ženu

v reprodukčním

věku.

Nicméně existují jisté predispozice, které pravděpodobnost výskytu zvyšují. Jde např. o věk.
Častěji PMS postihuje ženy okolo 40 let, dívky ve starším adolescentním věku (v porovnání
s dívkami mladšího věku) a dále ženy, které byly alespoň jednou těhotné či mají zkušenost
s depresí nebo poruchami nálady (Gaither, 2018).
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Výskyt PMS u dívek a mladých žen v porovnání se staršími ženami, není zanedbatelný.
S tím že je PMS i v tomto věku častým problémem přichází např. údaje publikované roku
2006, kdy z celkového počtu zkoumaných dívek 30 % splňovalo kritéria pro diagnózu
PMS, 54 % subjektivně tvrdilo, že má PMS, a pouze 15 % dívek bylo bez jakýchkoli příznaků
PMS (Vichnin et al.). Dále pak také výzkum prováděný na počtu 4122 dívek v egyptském městě
Beni-Suef, který prokázal přítomnost PMS dokonce v 86,3 % (Arafa et al., 2018).
S vysokým výskytem PMS u studentek vysokých škol bývá spojován nevhodný životní styl
(kouření, pití alkoholu, nesprávná životospráva atd.), protože přítomnost PMS znatelně zvyšuje
(Acikgoz et al., 2017).
2.3.4 Symptomy
Více

než

PMS (Svojanovská,

tři

sta

symptomů

2010b).

a seřazení symptomů do skupin,

Událo
nikdy

různé
se
se

povahy

bývá

spojováno

již

několik

pokusů

však

nestaly

všeobecně

s projevem

o

roztřídění

používanými.

Jedinou podmínkou pro přiřazení příznaku k PMS zatím zůstává jeho časový projev vázaný
na luteální fázi cyklu (Roztočil et al., 2011). Nejčastěji se příznaky objevují v rovině psychické
a fyzické. Mezi časté psychické příznaky patří: deprese, smutek, beznaděj, tenze, úzkost,
výkyvy nálad, přecitlivělost, plačtivost, podrážděnost, zlost, neklid. K fyzickým náleží:
citlivost/bolestivost prsů (mastodynie), plnost břicha, křeče v podbřišku, bolesti zad, hlavy,
kloubů a svalů, otoky končetin, akné, zácpa. Pod ostatní, behaviorální a kognitivní projevy
spadá např.: pocit ztráty sebekontroly, obtížné soustředění, zhoršená paměť, častější
interpersonální konflikty, nižší zájem o běžné aktivity, snížené sebevědomí, změny libida
a chuti k jídlu (přejídání), únava, poruchy spánku, přírůstek váhy (Svojanovská, 2010b).
Ženy s PMS mohou mít mimo již zmiňované zhoršení paměti sníženou i selektivní pozornost
(Slyepchenkoa et al., 2017). Dále se u nich může objevit např. i vyšší míra vzteku a nižší
schopnost jeho kontroly (Saglam a Basar, 2019).
2.3.5 Etiologie
Etiologie vzniku PMS je značně nejasná a multifaktoriální. Uvádí se, že přítomnost
symptomů je zapříčiněna změnou hladiny pohlavních hormonů (Shoupe, 2017).
Ta je ale na druhou stranu a do jisté míry naprosto fyziologickým a cyklickým jevem
probíhající v těle ženy, který s sebou přirozeně přinášel změny nálady a chování už během
evoluce (např. zvýšení hladiny estrogenů během folikulární fáze cyklu stále u některých
živočichů vede k nárůstu sexuální aktivity a zároveň poklesu agrese za účelem rozmnožit se).
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Jistý pocit lehkého dyskomfortu v průběhu luteální fáze by proto mohl být chápán spíše
jako fyziologický. A to i vzhledem k tomu, že mírné premenstruační symptomy v průběhu
svého života zaznamená téměř každá žena (Yonkers et al., 2008).
Že by byla produkce pohlavních hormonů u žen s PMS nějak prokazatelně odlišná
od žen zdravých, není dokázáno (Yonkers et al., 2008). PMS bývá přisuzován zejména poklesu
hladiny progesteronu v průběhu luteální fáze. Jeho následkem může být narušena aktivita
aldosteronu a s tím spojená retence vody a některé symptomy (mastodynie, otoky, přírůstek
váhy). Pozměněna může být i funkce hypotalamo-hypofyzární-adrenální osy a to se projevuje
abnormálním

vylučováním

dalších

hormonů

(Milewicz

a Jedrzejuk,

2006).

Ačkoli není prokázáno, že by byla změněna přímo hladina některých dalších hormonů v krvi
(melatonin, kortizol, prolaktin, thyreostimulační hormon), může být abnormální načasování
jejich exkrece (Yonkers et al., 2008). Protože pohlavní hormony snadno proniknou
hematoencefalickou bariérou, může se tak uplatnit jejich vliv na centrální nervový systém
(dále jen CNS). Této regulace se významně účastní dle preklinických studií neurotransmitery
serotonin a γ-aminomáselná kyselina (Yonkers et al., 2008)
Na úrovni CNS bývají u žen s PMS patrné změny. Tvrdí se, že mívají zvětšenou oblast
amygdal. To pravděpodobně souvisí se zvýšenou funkční konektivitou amygdaly s dalšími
oblastmi CNS. Jedná se převážně o frontální lalok mozkové kůry a jeho části, pravý temporální
lalok mozkové kůry a inzulu. Současně lze ale pozorovat i snížené napojení na druhostrannou
amygdalu, pravý orbitofrontální kortex a pravý hipokampus (Demao et al., 2018). Jiný zdroj
uvádí, že ženy s PMS mají sníženou kortikální tloušťku v oblasti medioprefrontální
a orbitofrontální kůry a inzuly. Zvýšená je naopak v subkortikálních oblastech amygdaly,
pallida a thalamu. Tyto morfologické změny v CNS u žen s PMS mohou vést k ovlivnění jejich
emocí a percepce (Peng et al., 2018).
Vliv na PMS má samozřejmě i řada dalších faktorů, zevních i vnitřních. K těm vnitřním
mohou

být

řazena

jiná

PMS. Takovým onemocněním

onemocnění
může

být

zvyšující
např.

predispozice

syndrom

ke

dráždivého

vzniku
tračníku,

u kterého je zvýšeno riziko vzniku gynekologických obtíží, tedy i PMS nebo primární
dysmenorey (Bahrami et al., 2019). Dále může mít negativní dopad na vznik PMS vysoké
BMI, přemíra stresu, nebo prožitek traumatické události (Yonkers et al., 2008). Riziko zvyšuje
samozřejmě i kouření (Kolařík et al., 2011). Uvádí se, že existuje i jistá korelace mezi výskytem
PMS, stravou (častá konzumace kávy a škrobnatých jídel, malý příjem zeleniny) a životním
stylem (např. příliš nízká aktivita; Faris et al., 2017).

12

V publikaci „Moderní gynekologie“ je uveden výčet možných etiologických teorií
o vzniku PMS, od fyziologických (např. zvýšená premenstruační hladina prolaktinu, změna
tvorby

prostaglandinu,

(např. dlouhotrvající

změna

stres,

osy

renin-angiotenzin-aldosteron)

Oidipovský

komplex,

manželský

po

psychické

nesoulad

a

další).

Nezřídka si různé teorie protiřečí a žádná zatím nedosáhla všeobecného přijetí (Roztočil
et al., 2011).
2.3.6 Diferenciální diagnostika
Změny hladin pohlavních hormonů v průběhu menstruačního cyklu mohou ovlivňovat
symptomy jiných nemocí a zdánlivě na první pohled připomínat PMS. Ten se ale od ostatních
onemocnění odlišuje svým opakovaným časovým projevem vázaným pouze na luteální fázi
cyklu (Shoupe, 2017).
Může se jednat o psychiatrické nemoci (deprese, úzkostné stavy, panická porucha,
poruchy osobnosti, závislost na návykových látkách, bulimie), neurologické diagnózy
(epilepsie, migrény), poruchy endokrinního systému (hypotyreóza, hypertyreóza, diabetes,
hypoglykémie), anémii, gynekologická onemocnění (ovariální cysty, zánětlivé onemocnění
pánve, endometrióza, perimenopauza, chronická pánevní bolest, předčasná menopauza).
Dále muskuloskeletální

onemocnění

(artritida,

artralgie,

fibromyalgie)

či potíže

gastrointestinálního traktu (syndrom dráždivého tračníku, Crohnova choroba). V rámci
diferenciální diagnostiky je tedy potřeba vše důkladně zvážit (Rajic a Varela, 2018).
V některých případech lze v diferenciální diagnostice úspěšně využít laboratorní testy
např. při již zmiňovaných poruchách endokrinního systému, anémii nebo disharmonických
stavech vnitřního prostředí (Shoupe, 2017).
2.3.7 Premenstruační syndrom versus premenstruační dysforická porucha
Tato porucha je někdy chápána jako nejtěžší forma PMS. Převažují u ní zejména
psychické příznaky. Prevalence této poruchy není zdaleka tak vysoká jako u PMS, postihuje
3-8 % žen v reprodukčním věku (Svojanovská, 2010b). Příkladem toho, že PMDD se vyskytuje
mnohem

méně

často,

může

být

prevalence

PMDD

v porovnání

s

prevalencí

PMS mezi jordánskými ženami z roku 2018, PMDD se objevila ve 14 %, naopak častější
PMS ve 29 % (Albsoul-Younes et al.). Gynekolog by PMDD hodnotil spíše jako závažnější
formu PMS, na druhou stranu psychiatr by ji určil jako samostatnou psychiatrickou diagnózu
(Roztočil

et

al.,

2011).

Dle

aktuální

verze

Mezinárodní

klasifikace

nemocí

je PMDD od PMS klasifikována zvlášť pod diagnózu „Jiné specifické depresivní poruchy“
s kódem

F38.8.

PMDD

může

postihnout
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jakoukoli

menstruující

ženu.

K prvnímu záchytu nemoci dojde průměrně ve dvaceti šesti letech. Maximum potíží
se ale podobně jako u PMS, objevuje okolo čtyřicátého roku života (Pidrman a Látalová, 2001).
Diagnostická kritéria a diagnostika této poruchy se v zásadě od PMS příliš neliší.
Nicméně intenzivnější, zejména psychické projevy PMDD (deprese, napětí, výkyvy nálad)
výrazněji snižují kvalitu života ženy. Ženy pociťující mírné příznaky PMS většinou
nevyhledávají lékařskou pomoc. Naopak ženy se silnými příznaky PMDD, využijí odborné
pomoci velmi často. V nekritických případech se lze při léčbě řídit režimovými opatřeními,
změnou

životního

stylu

a

podobnými

doporučeními

jako

je

tomu

při

léčbě

PMS (viz kap. 3.7 Léčba PMS). Pokud jsou ale projevy velmi silné, odpovídající projevům
PMDD, je jistou volbou farmakoterapie v popředí s antidepresivy a HAK (Alli, 2018).
2.3.8 Léčba
Ačkoliv je PMS (popř. PMDD) stav, který přímo ženu neohrožuje na životě, má smysl
se jím zabývat, a to i z pohledu léčby. Poukazuje na to sama vysoká prevalence. Dále také fakt,
že současná žena na rozdíl od žen v minulosti není tolikrát opakovaně těhotná, neustále kojící
nebo podvyživená. Prožívá tedy cyklické změny mnohem vícekrát za život a dává tím více
prostoru

k projevu

případným

symptomům

PMS

(Yonkers

et

al.,

2008).

Pro takovouto moderní ženu trpící PMS, která během života prožije více jak dvě stě
menstruačních cyklů, by to znamenalo přes dva tisíce dnů, v přepočtu klidně i osm let,
strávených pod vlivem příznaků PMS ve velmi nízké kvalitě života (Pidrman a Látalová, 2001).
V důsledku nejednoznačnosti etiologie je léčba velmi individuální a zaměřená převážně
symptomaticky (Shoupe, 2017). Způsoby léčby PMS lze rozdělit do dvou velkých skupin.
Velký význam je přikládán farmakoterapii, nicméně existuje i řada dalších nefarmakologických
doplňujících a alternativních doporučení. Farmakoterapeuticky se již po dlouhou dobu
předepisuje HAK. Její léčebné působení bylo označeno za efektivní, až s vývojem
kombinované HAK s drospirenonem. Do té doby měly tehdy používané HAK pouze minimální
vliv na projevy PMS. Vysoce účinná je v současnosti např. kombinovaná HAK s názvem
YAZ. V těžších případech, jak je již uvedeno výše, se volí farmaka z řad antidepresiv
a to inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (dále jen SSRI; Svojanovská, 2010b).
Vedle farmakoterapie je poukazováno i na účinnost nefarmakologických postupů.
Projevy PMS zmírňuje např. užívání doplňků stravy s obsahem kalcia, magnézia, vitamínem
B6 a vitamínem E. Doporučuje se také vyzkoušet terapii světlem, kognitivně behaviorální
terapii či relaxaci k uvolnění stresu (Svojanovská, 2010b). Pozitivní dopad má také pravidelná
přiměřená míra fyzické aktivity (např. formou aerobního cvičení, 20-30 minut 3x za týden;
Svojanovská, 2010b). Vhodné bývá plavání, jóga nebo aerobik (Chovanec a Dostálová, 2009).
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Na druhou stranu přílišná aktivita v podobě dlouhodobého závodního sportování a náročných
tréninků, výrazně zvyšuje prevalenci a závažnost PMS (Czajkowska et al., 2015). S pohybem
jdou ruku v ruce i dietní a další úpravy životního stylu. Spočívající ve snížení příjmu soli, cukru,
kofeinu, alkoholu, nikotinu (Svojanovská, 2010b). Někdy se doporučuje omezit také příjem
tuků a čokolády (Milewicz a Jedrzejuk, 2006). Příznaky ovlivňuje i příjem vitaminu D a užívání
kurkumy. Důležitý je samozřejmě dostatek a pravidelnost spánku (Shoupe, 2017). Při léčbě
lze případně využít i byliny třezalku tečkovanou, drmek obecný, ploštičník a pupalku
(Svojanovská, 2010b). Dále pak ginko biloba (Shoupe, 2017). Pokud jsou příznaky pouze
mírné, může je i zcela nefarmakologická léčba plně redukovat (Milewicz a Jedrzejuk, 2006).
Ženy trpící PMS je vhodné informovat i o dalších alternativních způsobech léčby,
např. o aromaterapii. K inhalaci může být použit např. levandulový esenciální olej
(Uzunçakmaka a Ayaz Alkaya, 2018).

2.4 Obecná projekce gynekologických potíží do muskuloskeletálního
systému
2.4.1 Vztah gynekologie a fyzioterapie
K problematice projekce gynekologických potíží do muskuloskeletálního systému
má blízko jak fyzioterapie, tak gynekologie. A ačkoli je náplní fyzioterapie prevence,
diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu, ať už funkčních nebo strukturálních, souvisí i
s obory interními a chirurgickými např. právě s gynekologií. Stejně jako i v jiných oborech i zde
má fyzioterapie své místo, jak v předoperační a operační péči, tak v konzervativních léčebných
postupech. Prostřednictvím vlivu, který fyzioterapie má na pohybový systém, může příznivě
působit na vnitřní orgány, v případě gynekologie na orgány pohlavní. V rámci gynekologie jsou
často některé metodiky fyzioterapie doporučovány, nejen ženám nemocným, ale běžně i ženám
zdravým, právě jako součást prevence. Fyzioterapie působí komplexně a ovlivňuje celkový
zdravotní stav (po stránce fyzické i psychické). Cíleně lze jejími postupy také ovlivnit
např. prokrvení dané oblasti, podpořit látkovou výměnu, peristaltiku, aktivovat žlázy s vnitřní
sekrecí, zlepšit funkci svalů pánevního dna atd. Fyzioterapie bývá indikována v celé řadě
gynekologických onemocnění např. u dyspareunie, infertility a sterility, inkontinence, poruch
funkce pánevního dna nebo jako již zmiňovaná předoperační i pooperační péče atd. (Roztočil
et al., 2011). Ve fyzioterapii se taktéž pracuje se ženami v klimakteriu, těhotenství a období
šestinedělí, po gynekologických zánětech, trpícími dysmenoreou, PMS a jinými poruchami
menstruačního cyklu, protože jejich vznik je mimo jiné podmíněn i funkčností pohybového
aparátu (Kolář et al., 2009).
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2.4.2 Viscerosomatické a somatoviscerální vztahy
Prostřednictvím vztahů, které existují mezi pohybovým a gynekologickým systémem,
lze jeden systém ovlivnit druhým a naopak. Toto se děje reflexně díky reciproční
neurohumorální regulaci. Ve vztahu viscerosomatickém je jedno, jestli se jedná o patologii
nebo fyziologický

stav

(např.

těhotenství),

pohybový

systém

je

ovlivněn

vždy.

Porucha každého orgánu má svou specifickou oblast na těle, do které se projikuje a tvoří
v ní typické reflexní změny se snahou aktivovat ochranný pohybový program. To stanovuje
tzv. viscerální vzorec (Kolář et al., 2009).
Viscerální vzorce fungují na základě propojenosti inervace, jak z viscerální,
tak somatické oblasti, vycházející ze společných míšních segmentů. Z určitého vnitřního
orgánu je vedena nociceptivní aferentace do daných míšních segmentů a pak dále směrem
do CNS. Pokud dosáhne určité intenzity, začne být tato aferentace vědomě pociťována.
A to nejčastěji v podobě bolesti. V opačném eferentním směru se pak ve svalech inervovaných
ze shodných míšních segmentů jako orgán, vytváří reflexní změny, na které pak nasedají
i změny v dalších měkkých tkáních. Čím déle viscerální problém trvá, tím nasedá na původní
reflexní změny množství dalších a dochází k řetězení, které je pro funkční poruchy pohybového
aparátu charakteristické. Takto může dojít ke zkreslení typického nálezu. Vliv na vznik
některých reflexních změn mají i změny hormonální hladiny u žen v souvislosti
s menstruačním cyklem. Zejména období těhotenství a premenstruační období bývají
spojovány s hypermobilitou a vyšší laxitou měkkých tkání, čili i zvýšeným rizikem vzniku
reflexních změn (Kolář et al., 2009).
Jak už je zmíněno výše, podobné funkční propojení funguje i ve směru opačném,
somatoviscerálním, kdy mohou poruchy na úrovni pohybového aparátu přímo hrát roli
v etiologii onemocnění gynekologických. Může se jednat např. o funkční či strukturální
poruchy páteře (jako je herniace intervertebrálního disku, spondylolistéza atd.) a pánve.
V jejich důsledku vzniklé nedostatečné prokrvení oblasti pánve a změny tlaku uvnitř pánve,
pak přímo ovlivní funkčnost gynekologických orgánů (Kolář et al., 2009).
Při gynekologických poruchách je klinický nález v pohybové soustavě velmi podobný.
Dle viscerálního vzorce bývají reflexní změny v oblasti bederní, lumbosakrální, sakroiliakální,
kostrče, pánevního dna se zřetězením do přechodu hrudní a bederní krajiny (S-reflex),
dále v oblasti adduktorů kyčle, gluteálního svalstva a m. iliacus atd.. Častým společným rysem
gynekologických onemocnění bývá lumbalgie a sakralgie (Kolář et al., 2009).
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2.4.3 Typický kineziologický nález u gynekologických onemocnění
Během kineziologického vyšetření lze konkrétně nalézt blokády dolní bederní páteře
(od L3), lumbosakrálního, sakroiliakálního kloubu a kostrče, sakroiliakální posun,
celkové vadné držení těla, neschopnost zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře
(dále jen HSSP), nekoordinované zapojení bránice, břišních a paravertebrálních svalů
a pánevního dna. S dysfunkcí HSSP souvisí i nevhodný dechový stereotyp. Bývají přetížené
pomocné dechové svaly, nerozvíjí se pohyb v oblasti dolní hrudní apertury a pohyb sterna
je omezen pouze na kraniokaudální směr. Taktéž bývá přítomno paradoxní zapojení bránice,
kdy se při nádechu horní břišní stěna vtahuje dovnitř. Dále se objevuje např. hypertonus
m. iliacus a m. quadratus lumborum, S-reflex v důsledku spasmu m. coccygeus,
kdy se při palpaci trigger pointů v paravertebrálních svalech v hrudní oblasti objeví záškub
v oblasti hýžďového svalu. Také trigger pointy v m. gluteus maximus, který někdy
bývá zároveň oslabený (Kolář et al., 2009). Jeho zevní horní kvadrant většinou vpravo bývá
hypotrofický a celkově lze pozorovat asymetrie trofiky mezi pravou a levou stranou
(Prokešová, 2017). To lze objektivizovat nízkou izometrickou aktivitou vleže na břiše.
Výjimkou není přítomnost trigger pointů v zevních rotátorech kyčle, adduktorech kyčle
(zejména krátkých), přetížení ischiokrurálních svalů a paravertebrálů (Kolář et al., 2009).
U hamstringů

lze pozorovat

jejich

zkrácení

(Prokešová,

2017).

Patrné

může

být také nefyziologické postavení pánve např. sešikmení či torze. Pokud není způsobeno
nějakým organickým onemocněním (např. dysplázií kyčelních kloubů atd.) nebo asymetrií
se strukturálním podkladem, může být příčinou nesprávného postavení dysfunkce pánevního
dna (Havlíčková, 2017). V kineziologickém nálezu při vyšetření pánve vestoje jsou pak často
nalezeny pravá SIAS a levá SIPS výše. To může být obrazem fixované nutace pánve,
ke které dojde

např. vlivem

spasmu

svalů

pánevního

dna

(Kolář

et

al.,

2009).

Může být také změněné postavení segmentů dolních končetin a přítomný relativní zkrat jedné
dolní končetiny. Je třeba zaměřit se také na poruchy chůze a chodidlo. Mohou být přítomné
různé deformity chodidla (např. halluxy atd.). Při chůzi se dysfunkce pánevního dna může
projevit tvrdostí došlapu bez jakéhokoli pružení v oblasti nohy (Prokešová, 2017).
Často bývá náročné
Nejde opomenout

setrvat
další

ve

reflexní

statické

poloze

změny

(např.

v oblastech

v delším

uvedených

statickém
výše,

stoji).

vyznačující

se, např. při palpaci, bolestivou reakcí na tlak z důvodu mechanického silového přetížení
(např. vlivem vadného držení těla), včetně hyperalgických zón (Kolář et al., 2009).
Patologie vycházející z oblasti pánevního dna a kostrče se nazývají primární syndrom
kostrče

a

pánevního

dna.

Přímo
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ovlivňují

změny

uvedené

výše.

Např. mají přímou návaznost na sakroiliakální

klouby,

lumbosakrální

přechod

páteře,

m. coccygeus, stabilitu těla a trupu, adduktory kyčle. Příčina těchto změn může samozřejmě
pocházet i odjinud, než z pánevního dna a kostrče, a nazývá se potom sekundární syndrom
kostrče a pánevního dna (Marek et al, 2005). Z původní oblasti pánve, se může dalším
řetězením rozšířit klinický obraz funkčních poruch pohybového aparátu i na vzdálenější oblasti
např. lopatky (Prokešová, 2017). Mohou být také přítomny bolesti hlavy a blokády hlavových
kloubů (Kolář et al., 2009).

2.5 Postupy využitelné při fyzioterapeutické léčbě premenstruačního
syndromu
2.5.1 Obecná doporučení
Jak je již řečeno výše (viz kap. 2.3.8 Léčba premenstruačního syndromu)
vedle farmakologické léčby, lze v léčbě využít řadu dalších nefarmakologických postupů.
K doporučovaným režimovým opatřením patří relaxace a pravidelná přiměřená fyzická aktivita
(Svojanovská, 2010b). Pozornost je PMS věnována i v rehabilitaci. Ve fyzioterapii lze využít
různé relaxační postupy (Kolář et al., 2009). Pravidelným nácvikem relaxace, je možné výrazně
snížit výskyt příznaků PMS (Khalatbari a Salimynezhad, 2013). K uvolnění a odreagování
může být zároveň nápomocné fyzické cvičení. Tím lze docílit také utlumení bolesti (uplatněním
vrátkového mechanismu díky aktivaci mechanoreceptorů) a prostřednictvím inhibice určitých
oblastí CNS i změny zaměření pozornosti (Kolář et al., 2009).
Pokud jsou v rámci kineziologického vyšetření zjištěny funkční poruchy pohybového
aparátu (viz. kap. 2.4 Obecná projekce gynekologických potíží do muskuloskeletálního
systému), měla by být zvolena individuální terapie, odpovídající klinickému nálezu
kineziologického vyšetření. K odstranění těchto poruch je v rámci fyzioterapie možné využít
celou škálu postupů (např. techniky měkkých tkání, mobilizace atd.). Je možné aplikovat
také metody věnující se více gynekologické problematice např. metodu Ludmily Mojžíšové.
Terapeuticky by měly být ošetřeny zejména funkční poruchy měkkých tkání včetně svalů
a kloubní aparát. Pozornost by měla být věnována nácviku koordinace svalů zajišťující
nitrobřišní tlak. Toto všechno by mělo mít pozitivní vliv na prokrvení v oblasti malé pánve
(Kolář

et al., 2009).

Dále

bude

uveden

stručných

přehled

které mohou být v rámci fyzioterapeutické péče v tomto případě použity.
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některých

postupů,

2.5.2 Konkrétní postupy
Feldenkraisova metoda
Metoda Dr. Feldenkraise pomáhá lidem osvojit si efektivnější a jemnější způsob pohybu
procesem sebepozorování, napodobování a tvorbou vlastního sebeobrazu. Ačkoli se člověk rodí
se základními pohybovými vzorci, jakým způsobem se skutečně pohybovat, se po narození
teprve sám učí. Nabyde individuální motorické stereotypy. Ty nemusí být vždy ideální.
Prostřednictvím komunikace s naším tělem a jeho vnímáním, na němž je Feldenkraisova
metoda založena, můžeme pohyby provádět tak, že jsou přímo „šité na míru“ konfiguraci
našeho těla. Jde zde i o propojení jednotlivých segmentů těla. Účinky této metody přesahují
i za hranici fyzického těla a pomáhají nastolení celkové harmonie (Joseph Stoller, 2017).
Jacobsonova progresivní terapie
Jacobsonova progresivní terapie je velmi rozšířená relaxační technika. Metoda vychází
ze souvislostí mezi napětím na úrovni psychické a svalové. Její podstatou je uvědomění
si rozdílu mezi izometrickou svalovou kontrakcí určité svalové skupiny, následované vědomě
navozenou relaxací. Funguje zde přímá úměra, neboť čím větší kontrakci vyvoláme, tím větší
se dostaví relaxace. S izometrickými kontrakcemi se pro názornost pracuje pouze zpočátku.
K vědomému snížení napětí svalů lze potom dospět již jen prostřednictvím soustředění
se na danou oblast svalů, bez nutnosti předchozí kontrakce (Stackeová, 2018).
Schulzův autogenní trénink
Schulzův autogenní trénink je další používanou relaxační technikou, kterou lze mimo
relaxace využít i ke zlepšení prožívání a sebeovládání. Metoda je známá též pod názvem
„autogenní trénink“. Působí komplexně a používá se i jako autoterapie. Pro správné provedení
techniky

je podstatná

Pracuje s hypnotickými,

vyšší

míra

soustředěnosti,

autosugestivními,

jógovými

pozornosti
a

a

dostatek

psychoterapeutickými

času.
prvky.

Inspirací jí byla i již výše zmiňovaná Jacobsonova progresivní relaxace. Celkem sestává
ze 3 stupňů. Nejprve se pacient snaží vjemy na úrovni fyzické (pocit tíhy, tepla, vjem tepu,
dechu, tepla uvnitř těla a nakonec pocit chladu na čele). Další stupeň je zaměřen na osobnost
jako takovou. Poslední stupeň je věnován nácviku imaginace a vizualizace. Člověk by potom
měl sám snáze dosáhnout uvolnění (Stackeová, 2018).
Alexandrova technika
Alexandrova technika je další metodou zaměřenou na vnímání držení těla
a jeho pohybu. Cílí na správné držení těla a snaží se minimalizovat jeho patologické zatěžování.
Pracuje s pojmem „vědomé využití těla“. Vědomý pohyb podle ní nezávisí na znalosti přesné
kineziologie

a
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anatomie.

Jde o správné zapojení těla (funkční zapojení kloubů, protažení těla do výšky/šířky
atd.), soustředění se na provedení pohybu a uvědomování si svých návyků (pohybových
i psychických). Metoda působí uvolňujícím, uklidňujícím způsobem, snižuje míru stresu a
přináší spokojený pocit ve fyzickém těle (Belle, 2017).
Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky
Techniky měkkých tkání cílí na kůže, podkoží, fascie a svaly. Jejich úkolem
je tyto tkáně uvolnit, a ovlivnit tak funkční poruchy pohybového aparátu. Konkrétně by v tomto
případě měla být věnována pozornost oblasti pánve, bederní páteři a hrudnímu koši.
Měla by být ošetřena dorzolumbální fascie. Je vhodné, aby po rozvolnění tuhosti hrudního koše
následoval nácvik správného dechového stereotypu. Stran mobilizací je opět využívána
mobilizace bederní páteře, žeber, hrudní páteře, dále také sakroiliakálního skloubení
a hlavových kloubů. Nutno podotknout, že terapeuticky se však cílí pouze na ty oblasti,
kde byl objeven patologický nález (Kolář et al., 2009). Podobně se může na měkké tkáně cílit
chiropraktickou terapií, jíž lze snížit příznaky PMS (Walsh a Polus, 1999). Technikami
měkkých tkání v kombinaci s postizometrickou relaxací lze ovlivnit také spasmus svalů
pánevního dna (Kolář et al., 2009).
Dynamická neuromuskulární stabilizace
Dynamická neuromuskulární stabilizace se mimo jiné věnuje nácviku aktivace
hlubokého

stabilizačního

systému.

Cvičí

se

v jednotlivých

vývojových

řadách.

Obecně stabilizace předchází jakékoli lokomoci. Základem pro stabilizaci trupu je oblast
hrudního koše, páteře a pánve. Koordinace svalů v této oblasti je klíčová pro další pohyb.
Tímto způsobem lze ovlivnit držení těla (napřímení páteře), dechový stereotyp a tuhost
hrudního koše, nitrobřišní tlak, koaktivaci bránice, svalů břišní stěny a pánevního dna (Kolář
etal., 2009).
Senzomotorická stimulace
Již v názvu této metody je nastíněn vztah, pro řízení pohybu klíčový, mezi aferentní
a eferentní složkou. Indikací k této terapii je mnoho. Zpočátku se s ní pracovalo v rámci terapie
při nestabilních kolenech, kotnících. Jako jedna z mnoha se tato metoda v současnosti využívá
také při léčbě funkčních poruch pohybového systému. Tato technika pracuje s balančními
prvky, a to v rozličných polohách. Blíže je věnována pozornost chodidlům. Při facilitaci svalů
chodidla

a

jejich

aktivaci

se

zvyšuje

aferentace

Tím je pak ovlivněna i eferentace (Kolář et al., 2009).
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z proprioceptorů

a

extenzorů.

Metoda Ludmily Mojžíšové
Tato metoda se hojně využívá při léčbě funkční ženské sterility i např. jako příprava
před IVF (in vitro fertilizace). Mimo gynekologické diagnózy ji lze uplatnit také při některých
problémech

ortopedických,

neurologických,

urologických

(Bezvodová,

2017).

Primárně byla určena pro vertebrogenní pacienty (Kolář et al., 2009). Při vyšetření je věnována
pozornost oblasti pánve, žeber, dolních končetin, funkci nohy, dýchání, stabilitě bipedálního
i monopedálního stoje, statice a celkovému držení těla. Důležité je zjistit stav měkkých tkání,
a proto je velmi vypovídající a zde hodně využívaná palpace (Bezvodová, 2017).
Používají se jak techniky pasivní, uvolňovací a mobilizující, tak je vyžadována spolupráce
a denní aktivní cvičení ze strany pacientky. Cvičební jednotka obsahuje 12 cviků, které mají
automobilizační charakter, zároveň posilují a protahují svaly a koordinují jejich činnost.
Ústup gynekologických problémů pak spočívá v reflexním zvýšení prokrvení a úpravě tonu
hladké svaloviny v malé pánvi (Kolář et al., 2009).
Cantienica
Cantienica je metoda, která pokládá pánev za střed těla, důležitou oblast,
od které se odvíjí vše ostatní (např. napřímení páteře), a proto jí také věnuje patřičnou
pozornost. Optimalizuje její postavení a zpevňuje přiléhající svaly. Díky tomu může pomoci
také správnému držení těla, jeho tvarování a estetičnosti pohybu prostřednictvím ideálního
rozložení váhy na klouby dolních končetin. Pánevní dno považuje za místo, kde se prolínají
vzájemně všechny svaly podpírající kostěný aparát. Vedle aktivace svalů pánevního dna přináší
i důležitost jeho uvolnění, kterou ukazuje na běžných funkcích těla (mikce, defekace,
porod atd.). Pracuje však s tělem i jako celkem, a tak propojuje s pánevním dnem např. funkci
bránice a chodidel. U zrodu této metody stál koncept spiraldynamik, který do ní přináší
důležitost vnímání vlastního těla. Před cvičením je důležité korigovat postavení pánve i celé
výchozí pozice cviku. Cvičí se v pozici vsedě, vleže a vestoje (Kloch, 2017).
Kegelovy cviky
Kegelovy cviky je vhodné zařadit do fyzioterapie, pokud je zjištěno oslabení pánevních
svalů či různé změny v oblasti pánve, ať už v důsledku stárnutí nebo těhotenství.
Indikací ke cvičení tedy může být např. inkontinence moči a stolice. Opět jako u řady dalších
technik, je možné je využít i v rámci prevence. Cviky se rozdělují do čtyř fází.
Vlastnímu posilování

ještě

předchází

vizualizace

pánevního

dna,

jeho

relaxace,

nácvik izolovaných stahů v oblasti močové trubice, pochvy a konečníku. Samotné posilování
sestává potom i z 300 stahů svalů pánevního dna za den. Lze využít polohu vleže na zádech.
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Mimo tyto cviky mohou být později k dalšímu posílení svalů pánevního dna (už při dobré
schopnosti svaly ovládat a aktivovat) využity erotické pomůcky např. Venušiny kuličky
(Roztočil et al., 2011). V případě většího oslabení svalů pánevního dna se doporučuje do terapie
zařadit elektrogymnastika (Havlíčková, 2017).
Ostatní
Úlevu od PMS symptomů s sebou může přinést např. aplikace reflexologie.
Čím více je postupně navyšována doba jedné aplikace, tím lepších výsledků je možno
dosáhnout (Hasanpour et al., 2019). Obecně u masáží je prokázáno, že redukují depresivní
pocity, bolest (např. bolest hlavy, lower back pain atd.), emocionální stres a napětí.
Protože jsou tyto symptomy, společně s dalšími, součástí PMS, lze masáže označit za vhodnou
doplňkovou procedurou při léčbě PMS. Z dlouhodobého hlediska je ale jejich účinnost nejasná
(Hernandez-Reif et al., 2000).

2.6 Hormonální jógová terapie
2.6.1 O autorce
Autorkou HJT je brazilská psycholožka Dinah Rodrigues. Ačkoliv na univerzitě v São
Paulu původně vystudovala psychologii a filozofii, mnoho let sama praktikuje, vyučuje
a studuje jógu (Bavlšíková, 2017). V jejích 65 letech byl její gynekolog při gynekologické
prohlídce velmi překvapen její dobrou kondicí a zdravím. Na jeho popud se poté Dinah
Rodrigues začala zabývat fyziologií ženského těla, jógovými terapiemi ještě hlouběji
než předtím a sestavila HJT (Rodrigues, 2014). Mimo své zkušenosti využila při tvorbě
HJT i poznatky lékařů, fyzioterapeutů a učitelů jógy (Bavlšíková, 2017). Od roku 1992 vyučuje
HJT. Nutno podotknout, že HJT je vědecky podloženou terapií díky výzkumu Dr. Laury
Rodrigues, MSc, PhD. Dinah Rodrigues je ve své domovině velmi uznávaná osobnost.
V současnosti předává své zkušenosti a vyučuje HJT také v Evropě včetně České republiky
(Rodrigues,

2014).

V České

2007. Vedle HJT určené

ženám

republice

byla

sestavila

Dinah

HJT

představena

Rodrigues

ještě

poprvé
HJT

pro

v roce
muže

a HJT pro diabetiky (Bavlšíková, 2017).
2.6.2 Indikace a kontraindikace
Primárně byla HJT určena pro ženy v klimakteriu k redukci symptomů, které se často
v tomto období vyskytují (např. návaly horka, migréna, deprese, podrážděnost, výkyvy nálad
atd.). Také může pomoci ženám, které si už tímto obdobím prošly, k získání kondice a zdraví.
Může pomoci ale i mladším ženám, které se potýkají s hormonální nerovnováhou,
PMS, syndromem

polycystických

vaječníků,
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dysmenoreou

(Rodrigues,

2014).

Např. právě v případě dysmenorey může být obecně jóga vhodným léčebným postupem
(Chovanec a Dostálová, 2009). HJT může být nápomocna i v některých případech neplodnosti
(Rodrigues, 2014). V Brazílii patří HJT k uznávaným rehabilitačním metodám. Často lze jejím
praktikováním nahradit hormonální substituční léčbu (Bavlšíková, 2017).
Cvičit HJT se nedoporučuje během menstruace, a to proto, že součástí
HJT jsou tzv. obrácené pozice (Rodrigues, 2014). Ty se během menstruace nedoporučuje cvičit
kvůli možnému nahromadění menstruační krve uvnitř dělohy. Naopak se doporučují ásany
otevírající kyčle nebo nízké podřepy (Lacerda, 2016). Kontraindikací ke cvičení je i jakékoli
onemocnění, při kterém je vyloučeno zvýšení hladiny estrogenů. Konkrétní kontraindikací
tak je např. rakovina prsu (Rodrigues, 2014). Také např. těhotenství, endometrióza, stavy
krátce po operacích (např. hysterektomie, po operaci srdce, apendixu ale i další), pokročilá
osteoporóza, při níž hrozí patologická fraktura. Dále např. hyperfunkce štítné žlázy, větší
myom, zánět vnitřního ucha atd. (Simonidesová, 2018). Před začátkem cvičení je mnohdy
vhodná konzultace s lékařem (Rodrigues, 2014).
2.6.3 Vztah hormonální jógové terapie a dalších druhů jógy
Vedle hatha jógy vychází HJT i z kundalini jógy a využívá prvků tibetské techniky
práce s energií (Rodrigues, 2014). Z klasické hatha jógy Dinah Rodrigues použila jógové
pozice, tzv. asány, které působí na oblast vaječníků, pánve, nadledvin, ledvin a také na další
žlázy s vnitřní sekrecí např. štítnou žlázu a hypofýzu. Tyto ásany současně ovlivňují také celou
řadu vnitřních orgánů, lymfatický systém a nelze opominout ani jejich dobrý účinek
na pohybový aparát (Bavlšíková, 2017).
S hatha jógou se přesto v mnohém odlišuje. Zatímco v hatha józe je při provádění ásan
kladen důraz spíše na vytrvalost, v HJT je provádění ásan dynamické zaměřující se na jejich
opakování (Rodrigues, 2014). Jedině tak je možno dosáhnout intenzivní stimulace,
ve které spočívá efektivita této terapie (Bavlšíková, 2017). Na rozdíl od klasické hatha jógy
je HJT terapií, protože se zaměřuje na konkrétní zdravotní problémy, se kterými pracuje
(Rodrigues, 2014). Nicméně samozřejmě nelze popírat, že cvičení hatha jógy má pozitivní vliv
na zdraví člověka. Její doména spočívá v uchování harmonického chodu organismu a udržení
ideálního zdraví. Působí na něj také v rámci prevence. Pracuje s ásanami, dechovými cvičeními
(tzv. pránájáma) a očistnými technikami. Vedle již zmiňované vytrvalosti je dobré zdůraznit
také, že pohyby se provádějí pomalu a uvědoměle až do krajních poloh rozsahu.
Těch při běžném pohybu člověk dosahuje velmi málo (Werner, 2009).
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2.6.4 Úvod do hormonální jógové terapie
Pomocí HJT se naprosto přirozeným a neinvazivním způsobem harmonizuje hladina
hormonů. Aktivuje produkci ženských pohlavních hormonů a tím může mimo optimalizace
jejich hladinu také zvýšit. Toho se využívá např. právě při nepříjemných příznacích v období
menopauzy. Ke cvičení není potřeba dřívější zkušenosti s jógou. Samotné cviky nejsou vůbec
těžké na provedení. Efektivita HJT spočívá čistě v pravidelnosti cvičení. Čím častěji žena cvičí,
tím větší benefit ze cvičení získá

a dosáhne tak lepších výsledků. Na ženu působí

HJT holisticky. Jak na fyzické a fyziologické úrovni, tak po stránce psychické a energetické.
Autorka HJT doporučuje cvičit v pravidelnou denní dobu ideálně ráno, na příjemném místě,
na podložce, ne však příliš měkké, ve volném oděvu, nejlépe na lačno, po vyprázdnění střev
i močového měchýře a po pročištění nosu (Rodrigues, 2014). Doporučuje se cvičit ideálně
denně, nejméně 3-4x týdně (Bavlšíková, 2017). Jedno cvičení trvá zhruba 30 minut.
U pravidelně cvičící ženy se zlepšení symptomů dostaví zhruba po 3 měsících, ale první změny
se mohou objevit už dříve (Rodrigues, 2014).
V HJT se využívá ásan jak statických, tak dynamických, zklidňujících dechových
technik a energizujících dechových cvičení, pomocí nichž masíruje a aktivuje žlázy s vnitřní
sekrecí (zejména vaječníky) a tibetskou techniku práce s energií (její přesouvání do určitého
bodu). Dále pracuje také s mudrami, bandhami a mantrami, relaxací a vizualizací (Rodrigues,
2014). Přestože se v HJT používá množství rozlišných jógových technik, základem zůstávají
jednotlivé ásany v kombinaci s prací dechu (Bavlšíková, 2017). Některé techniky budou
stručně uvedeny dále.
2.6.5 Některé techniky využívané v hormonální jógové terapii
Dechové techniky
Dech udždžájí
Dech udždžájí je známý také jako vítězný dech. Jeho technika kombinuje hrudní
a podklíčkové dýchání. Oblast břicha by měla zůstat nehybná (Bavlšíková, 2017). Je specifický
v tom, že při nádechu i výdechu se vědomě stahuje hlasivková štěrbina a klade
tak procházejícímu vzduchu odpor. Při jeho správném provádění je slyšitelné tiché chrápání
(Rodrigues, 2014). Zvuk by se měl tvořit v krku, ne v nose. Měkké patro by mělo být uloženo
v poloze, ve které je při počátku polknutí. Pocit v oblasti krku by měl být strnulý (Knaislovi,
2007). Tento dech působí na oblast štítné žlázy, zlepšuje funkci srdečního svalu a pročišťuje
plíce (Bavlšíková, 2017).
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Bhastrika K. D.
Bhastika je někdy označována také jako kovářské měchy a to proto, že její praktikování
připomíná vhánění vzduchu do ohniště kovářskými měchy. Existuje více forem bhastrik,
podle různých jógových škol. Je to aktivační a energizující dechová technika. Nádech a výdech
jsou prováděny aktivně, prudce, jsou rychlé a krátké (Knaislovi, 2007). Intenzivně a dynamicky
se pracuje s oblastí břicha, oblast trupu by měla zůstat relaxovaná (Bavlšíková, 2017).
Ústa jsou celou dobu zavřená a dýchá se pouze nosem. S nádechem se břicho vyklenuje,
s výdechem se rychle stahuje a silně přitahuje pupík v páteři (Rodrigues, 2014).
Bhastrika se opakovaně cvičí téměř ve všech ásanách sestavy HJT. Prostřednictvím masáže
vnitřních orgánů, kterou působí, napomáhá lepšímu prokrvení oblasti pánve. Taktéž navyšuje
vitální kapacitu plic a povzbuzuje imunitní systém (Bavlšíková, 2017).
Další
Vedle již zmiňovaných dechových technik využívá HJT také brániční dýchání, střední
hrudní dýchání, podklíčkové dýchání, plný jógový dech, který kombinuje předchozí tři techniky
dechu, dále také např. dech sukha púrvaka (technika pročišťující kanálky toku životní energie,
tzv. střídavý dech), dech sama vrtta (tzv. rovnoměrný dech) a zeštíhlující dechovou techniku
(Rodrigues, 2014).
Bandhy
Bandha je česky překládána jako stáhnout, zastavit, uzavřít, mít pod kontrolou.
Již to naznačuje, že základem jejího provedení je svalový stah. Provádí se vědomě avšak
nenásilně s cílem uzavřít některý z tělesných otvorů a získání kontroly nad ním. Využívá tlaku
i podtlaku. Banhdy podporují funkci orgánů a uvolňují nervové bloky (Knaislovi, 2007).
Dále zlepšují prokrvení dané oblasti (Bavlšíková, 2017). Také mají schopnost regulovat
tok životní energie v těle (Rodrigues, 2014). Existují tři základní bandhy, jež se ale mohou
spojit v jednu techniku (Knaislovi, 2007). V HJT se pracuje se všemi třemi (Bavlšíková, 2017).
Tři základní bandhy jsou múlabandha, uddijána bandha a džalandhára bandha. Při první
variantě se provádí stah svalů pánevního dna, za současného zadržení dechu po nadechnutí.
Působí nejvíce na oblast pánve a reprodukčních orgánů. Druhá varianta, uddijána bandha,
pracuje s oblastí břicha, kde vytváří podtlak. Provádí se také při zadrženém dechu tentokrát ale
po výdechu. Hrudník se při tom rozšiřuje, jakoby došlo k nádechu. Podporuje činnost břišních
orgánů. Poslední bandha je zaměřena na oblast krku. Podobně jako první uvedená bandha
se provádí v kombinaci se zadržením dechu po nadechnutí. Podporuje činnost štítné žlázy,
metabolismus a odstraňuje bloky v souvislosti s komunikací (Bavlšíková, 2017).
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Mudry
Mudry jsou různé pohyby a gesta našich rukou, celého těla nebo i výraz obličeje.
Jejich působením člověk vyjadřuje okolí své postoje a myšlenky. Zároveň může s jejich pomocí
zaměřit svou pozornost i sám k sobě. V tom případě mohou mít harmonizační účinek na tělo,
mysl a emoce (Knaislovi, 2007). Při konkrétním gestu se zaktivují určité svaly a pomocí
nervového systému je pak reflexně ovlivněna určitá oblast těla (Bavlšíková, 2017).
Obecně regulují tok životní energie. Některé z nich ovlivňují dech, jiné zase mohou aktivizovat
žlázy (Rodrigues, 2014).
V HJT se využívají džňána mudra, během které se dotýkají konec ukazováku a palce,
prána nádí mudra, při níž je dlaň otočená směrem k zemi a je uložena na stehnu, Venušina
mudra, v té jsou prsty mimo natažené ukazováky vzájemně propletené, dále mudra sjednocení,
kdy jsou pomocí prstů do sebe obě ruce zaklesnuté, kečaří mudra, pracující se špičkou jazyka,
která je uložená na měkkém patře, súrja mudra, spočívající v dotyku palce a prsteníku, šuni
mudra, propojující tentokrát palec a prostředníček, buddhi mudra, palec a malíček a nakonec
meditační mudra, při níž leží dlaň v dlani, obrácené směrem vzhůru se spojenými palci
(Rodrigues, 2014).
2.6.6 Stručné představení série cviků hormonální jógové terapie
Sestava HJT sestává ze tří na sebe navazujících částí. Tyto jednotlivé části mají každá
své opodstatnění, cvičit by se však měly dohromady jako jeden celek. Jednotlivé cviky
by za sebou měly být řazeny pouze tak, jak jsou v sestavě uvedeny. Pokud by se některé cviky
cvičily samostatně bez kontextu celé sestavy, nebylo by možné dosáhnout takových výsledků,
jako při cvičení celé sestavy. První část je část zahřívací, následuje samotná sestava cviků
HJT, která je pak zakončena energetickou harmonizací. Harmonizační zakončení působí spíše
na úrovni energetické a předpokládá uvolňování psychosomatických bloků (Bavlšíková, 2017).
Zahřívací část
Tato

úvodní

část

má

za

úkol

připravit

tělo

na

další

cvičení.

Zahrnuje v sobě šest dynamicky prováděných ásan v kombinaci s bhastrikou (Bavlšíková,
2017). V každém cviku se bhastrika v kombinaci s nějakým určitým pohybem opakuje
7x na každou stranu. První cvik je věnován protažení ramen do vzpažení a zpět,
druhý rozpohybování trupu do úklonu vpravo i vlevo, další je cvičení pro boky soustřeďující
se na rozpohybování kyčlí, dolní končetiny se při něm střídavě mírně pokrčují. Následuje
protažení svalů zadní strany dolních končetin v předklonu s překříženými dolními končetinami.
Všechny

tyto

cviky

se
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provádí

vestoje.

Další cvičení se jako jediné v této části opakuje 3x na každou stranu. Jde o protažení dolních
končetin vleže na zádech, přičemž ruce drží palce u nohou. Posledními cviky jsou vlající vlasy
a kočičí sed, které se provádí v tureckém sedu (Rodrigues, 2014).
Samotná sestava cviků
Hlavním cílem této pasáže je působit na žlázy s vnitřní sekrecí, zejména vaječníky
a štítnou žlázu (Rodrigues, 2014). Tato část sestává z celkem patnácti dynamických cviků,
které se opět provádí opakovaně v kombinaci s bhastrikou, mimo cviky věnované stimulaci
štítné žlázy, u kterých se využívá dech udždžájí (Bavlšíková, 2017). Prvních šest cviků
je určeno pro stimulaci vaječníků. Jejich součástí je např. provedení cviku muslimská modlitba
(Rodrigues, 2014). Ta je mimo jiné známá také pod názvem pozice holubího krále
a je doporučována ke cvičení v době menstruace (Lacerda, 2016). Následují tři varianty cviku,
jež je nazýván pět vln krásy. Poté jsou předchozí aktivační cvičení proložena energetickým
očistným cvičením s vizualizací světla. Pokračuje se se třemi cviky zaměřenými na štítnou
žlázu. Dvanáctý cvik súrja bhédana pro jeho zajímavost popíši trochu blíže. Provádí se vleže
na zádech nejprve na levou a poté na pravou stranu. Levá dolní končetina je pokrčená
tak, že se dotýká kolenem země a patou pravého sedacího hrbolu. Pravá dolní končetina
je také pokrčená a její chodidlo spočívá na levém koleni. Levá horní končetina je vzpažená,
za účelem dosažení většího protažení těla. Pravý prostředníček zacpává pravou nosní dírku.
V každém směru se provede sedm bhastrik a po nich následuje uddijána bandha.
Posledními dynamickými cviky jsou varianty viparíty, nazývané také jako obrácené pozice
(Rodrigues, 2014). Jsou podobné pozici svíčky. Ta napomáhá odkrvení nohou, podporuje
funkci břišních orgánů a více prokrvuje oblast hlavy (Knaislovi, 2007).
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3 Praktická část
3.1 Cíle práce
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda lze pravidelným cvičením HJT zmírnit projevy
PMS a zda lze častějším cvičením HJT dosáhnout většího zmírnění projevů PMS.

3.2 Metodologie práce
3.2.1 Typ práce
Tato bakalářská práce v sobě zahrnuje teoretickou a praktickou část. Praktická část
je vypracována formou třech kazuistik. Ty obsahují diagnostickou i terapeutickou složku.
3.2.2 Kritéria výběru pacientek
Jako kritérium výběru pacientek byla určena věková hranice 19-26 let. Dále přítomnost
premenstruačního syndromu a to alespoň v takové intenzitě, aby byla na základě „Dotazníku
na závažnost premenstruačních příznaků“ splněna kritéria pro stanovení orientační diagnózy
PMS (viz kap. 3.2.5 Sběr dat). Dále bylo stanoveno, že minimálně po dobu sběru dat pacientky
nevyužijí jinou léčbu PMS ani nebudou užívat HAK, aby bylo minimalizováno riziko zkreslení
výsledků.

Také

nesměly

být

přítomné

žádné

kontraindikace

ke

cvičení

HJT (viz kap. 2.3.8 Léčba premenstruačního syndromu). Klíčový byl i zájem ze strany
pacientek, protože byla nutná dlouhodobá spolupráce. Pro tuto práci byly vybrány tři pacientky,
studentky bakalářského oboru Fyzioterapie 1. LF UK v Praze.
3.2.3 Postup zpracování a průběh realizace bakalářské práce v čase
Realizace praktické části práce začala v září roku 2019, kdy autorka této bakalářské
práce absolvovala víkendový kurz hormonální jógy pro veřejnost v Centru hormonální jógy
v Praze pod vedením Ing. Věry Popelkové Kratochvílové, certifikované lektorky této metody.
Tento kurz nebyl veden jako lektorský, byl autorkou absolvován pouze pro účely
této bakalářské práce, nikoli jako prostředek k pozdější výdělečné činnosti. Certifikaci
k oprávnění vedení těchto kurzů doposud lektorkám uděluje pouze samotná autorka metody,
Dinah Rodrigues. Pro označení této metody se používá i zkráceně hormonální jóga.
Název HJT, nicméně přesněji označuje tuto metodu jako terapeutickou a nese jej i původní
publikace vydaná samotnou autorkou. Následně bylo u všech třech pacientek provedeno
vstupní kineziologické vyšetření a proběhl jejich zácvik v HJT. Jak k vyšetření, tak k zácviku
byly použity prostory Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.
Zácvik probíhal skupinově se všemi pacientkami najednou, pod vedením autorky, a to celkem
4x. Vedle již zmiňovaných víkendových kurzů hormonální jógy existují i kurzy měsíční,
které jsou

rozděleny

také

minimálně

do
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čtyř

na sebe

navazujících

lekcí.

A to z důvodu velkého množství

cviků.

Proto

bylo

zvoleno

toto

rozvržení.

Po dobu následujících šesti měsíců, tj. od začátku října roku 2019 až do konce března roku
2020, probíhala terapeutická intervence a sběr dat v podobě sledování závažnosti
premenstruačních příznaků, o kterých bude pojednáno dále. Na konci března roku
2020 bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření. Poté proběhlo konečné zhodnocení
výsledků.
Graf 3.2.3.1 Průběh realizace bakalářské práce v čase

Průběh realizace bakalářské práce v čase
01.10.2018 09.01.2019 19.04.2019 28.07.2019 05.11.2019 13.02.2020

Výběr tématu
Rešerše
Výběr pacientek
Zpracovávání projektu
Zpracování teoretické části
Kineziologické vyšetření - vstup
Absolvování kurzu HJT
Zácvik pacientek v HJT
Sběr dat
Kineziologické vyšetření - výstup
Vyhodnocování výsledků
Finální úpravy a odevzdání
Průběh realizace
3.2.4 Terapeutická intervence
Terapeutická intervence spočívala ve cvičení sestavy HJT. Terapie začala
již zmiňovaným skupinovým zácvikem. Následně po dobu dalších šesti měsíců probíhala
formou autoterapie. Pacientkám bylo doporučeno cvičit denně, minimálně 3-4x týdně,
jak doporučuje autorka HJT (Bavlšíková, 2017). Čím častěji se sestava HJT cvičí, tím lepších
výsledků je možné dosáhnout (Rodrigues, 2014). Jedno denní cvičení pacientkám zabere
v průměru 30 minut. Byl zvolen kontrolní mechanismus v podobě tabulkového denního
záznamu cvičení (viz Příloha 2), do kterého pacientky zaškrtávaly dny, kdy cvičily.
Jeho součástí je mimo jiné kolonka s názvem „menses“, která je pouze kontrolní,
protože v době menstruace se HJT nedoporučuje cvičit. Jak je zmíněno výše, terapeutické
intervenci (včetně skupinového zácviku) předcházelo provedení vstupních kineziologických
vyšetření a po jejím ukončení následovalo provedení výstupních kineziologických vyšetření.
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3.2.5 Sběr dat  sledování závažnosti premenstruačních příznaků
Sběrem

dat

se

rozumí

sledování

závažnosti

premenstruačních

příznaků.

K tomu byl použit retrospektivní standardizovaný „Dotazník na závažnost premenstruačních
příznaků“, jehož součástí jsou i kritéria pro stanovení orientační diagnózy PMS (viz Příloha 3).
Je

překladem anglického

originálu

„Premenstrual

symptoms

screening

tool“

(dále jen PSST), který roku 2003 publikoval v periodiku „Archives of Women’s Mental Health“
Steiner et al. Tento český překlad byl v této bakalářské práci použit se svolením jeho autorky
MUDr. Kateřiny Svojanovské. Dotazník zahrnuje 19 otázek. Ty představují jednotlivé příznaky
PMS. U každé z nich pacientka dle vážnosti svých potíží vybírá z odpovědí: žádná
(představující bodové skóre 0), mírná (1), střední (2) a závažná (3). Jak je již zmiňováno dříve
(viz kap. 2.3.1 Vymezení pojmu a diagnóza) je tento dotazník vhodný k orientační diagnostice
PMS. S jeho pomocí je následně možné zhodnotit účinnost zvolené léčby (Svojanovská,
2010a). Každé pacientce byl zadán dotazník celkem 3x, a to před začátkem terapie v rámci
vstupního kineziologického vyšetření, následně po třech měsících terapie (cvičení sestavy
HJT) a poté po šesti měsících terapie v rámci výstupního kineziologického vyšetření.
Při kineziologickém vyšetření byla věnována větší pozornost oblastem, které jsou typické
charakteristickým kineziologickým nálezem při gynekologických onemocněních (viz kap. 2.4.3
Typický kineziologický nález u gynekologických onemocnění). Také byla věnována pozornost
vyšetření pánve (viz kap. 2.2.4 Základní kineziologické vyšetření pánve) a palpačnímu
vyšetření. Konečný obsah kineziologického vyšetření byl konzultován s konzultantkou
bakalářské práce paní Mgr. Michalčinovou.
3.2.6 Etická hlediska bakalářské práce
Bakalářská práce byla vypracována v souladu s Etickým kodexem studenta
bakalářského studijního oboru Fyzioterapie na 1. LF UK. Pacientky podepsaly Informovaný
souhlas pacienta (viz Příloha 1).
3.2.7 Předpokládané výsledky
Předpokládá se, že vlivem pravidelného cvičení HJT nastane u všech pacientek zmírnění
projevů PMS. Dále také, že míra zlepšení bude u každé pacientky individuální a bude záviset
právě na pravidelnosti cvičení.

3.3 Kazuistika 1
3.3.1 Anamnéza
1997
178 cm, 75 kg
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PA, SPA: studentka VŠ, od 17 do 20 let vrcholově veslování, nyní kondiční plavání 1x týdně,
rekr. inline brusle, cyklistika, turistika
GA:
Menstruace
Tabulka 3.3.1.1 Kaziustika 1 - Menstruace

menarche

15

pravidelnost

pravidelná

počet dnů krvácení

5-6 dní

délka cyklu

27 dní, ± 3 dny

barva

první 2 dny tmavě červená, poté světlejší

přítomnost koagul

první 2 dny

lokalizace, trvání, intenzita bolesti břicho, bedra, kostrč, třísla, přední strana stehen
první 2 dny
NRS 5-6/10
úlevové mechanismy

leh na zádech s pokrčenými DKK, suché teplo

analgetika

Nimesil (jen při hodně silných bolestech)

PMS
Tabulka 3.3.1.2 Kazuistika 1 - PMS

příznaky

viz Příloha 4
bolest prsou, třísel, přední strany stehen, beder, střídání přejídání se
a nechutenství

trvání

od října 2017, po vysazení antikoncepce (po 20 měsících užívání)
každý měsíc, pravidelně, 4-5 dní před menstruací

zhoršuje

stres, nepravidelná strava

zlepšuje

psychický klid, relaxace

Dyspareunie  není
UA:
Tabulka 3.3.1.3 Kazuistika 1 - Urologická anamnéza

frekvence močení

4-5x/den

záněty močového měchýře

2017 půl roku v kuse, od té doby ne

FA: hormonální antikoncepci neužívá od října 2017
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Abusus: nekouří, alkohol příležitostně
3.3.2 Vstupní kineziologické vyšetření
Status praesens:
16. 9. 2019
Subjektivně: pacientka se cítí dobře, neudává žádné obtíže
Objektivně: pacientka je orientovaná osobou, časem, místem, spolupracující
Aspekce:
Somatotyp: mezomorf
Kůže: fyziologická
Jizvy: nepřítomné
Postura: (hodnocena vestoje)
 zepředu: snížená příčná klenba v oblasti hlaviček metatarzů, více vlevo; valgózní
postavení levého kolene; tajle asymetrické, levá větší
 zboku: snížená podélná klenba bilaterálně, lehká prominence v oblasti hypogastria;
oploštěná hrudní páteř; protrakce ramen; předsun hlavy
 zezadu: valgózní postavení levého kotníku, obě podkolenní rýhy zešikmené a vytočené
zevně; levá subgluteální rýha delší; kožní rýha v oblasti pasu, bilaterálně, výraznější
vlevo; levé rameno výš; hlava ukloněna vpravo
Dýchání: horní hrudní dýchání
Vyšetření pánve:
Postavení pánve:
 pravá krista výš, pravá SIPS výš, pravá SIAS výš
 zešikmení ve frontální rovině, vpravo výš; anteverze
Fenomén předbíhání: bpn.
Spine sign: bpn.
Dynamické vyšetření páteře:
Schoberova vzdálenost: 3,5 cm
Thomayerova vzdálenost: -3 cm
Antropometrie:
Tabulka 3.3.2.1 Kazuistika 1 - Antropometrie

PDK

LDK

anatomická délka DKK

88 cm

86 cm

funkční délka DKK

93 cm

92 cm
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Goniometrie:
Aktivní i pasivní pohyby v kyčelních kloubech: bpn.
Pohyby v ostatních kloubech byly vyšetřeny pouze orientačně: bpn.
Palpace:
Kůže a podkoží v oblasti art. sacroiliaca:
 kůže  bpn.
 podkoží  nelze nabrat řasu
Dorzální a gluteální fascie:
 dorzální  tuhá bariéra kraniálně
 gluteální  bpn.
Tonus:
Tabulka 3.3.2.2 Kazuistika 1 - Tonus

adduktory

hypertonické, bilaterálně, vlevo víc

hamstringy

bpn., bilaterálně

m. rectus abdominis

hypotonický, v kaudální části

m. iliacus

bpn., bilaterálně

m. quadratus lumborum

bpn., bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum bpn., bilaterálně
m. gluteus maximus

bpn., bilaterálně

m. piriformis

přítomnost trigger pointů, bilaterálně

S-reflex: bpn.
Palpační bolestivost:
Tabulka 3.3.2.3 Kazuistika 1 - Palpační bolestivost

symphysis pubica

bpn.

ramus superior ossis pubis

bolestivost, vlevo

os coccygis - ventrálně

bolestivost

os coccygis - laterálně

bolestivost, bilaterálně

art. sacroiliaca

bolestivost, vpravo, dolní část

tuberis ossis ischi

bpn., bilaterálně

trochanter major

bpn., bilaterálně

Art. sacroiliaca: pruží, bilaterálně, bolestivost vpravo
Vyšetření bederní páteře do segmentu  pružení vidličkou: pruží, nebolí
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Aktivace svalů pánevního dna:
 vyšetřováno orientačně, externě palpačně přes perineum v pozici pacientky vleže
na zádech s pokrčenými DKK, při instrukci „zkuste aktivovat svaly pánevního dna“
 pacientka při této instrukci zadržela dech, izometricky aktivovala gluteální a břišní svaly
 palpačně v oblasti perinea se při této instrukci nic nezměnilo
Aktivace svalů břišní stěny:
Test nitrobřišního tlaku: pacientka byla schopná aktivovat svaly břišní stěny, vzniklý tlak proti
odporu byl dostatečně silný, nejprve se břišní stěna vtáhla, zejména v kraniální části,
poté se vyklenulo hypogastrium, vzápětí i zbytek břišní stěny
Vyšetření zkrácených svalů s prvky dle Jandy:
Tabulka 3.3.2.4 Kazuistika 1 - Vyšetření zkrácených svalů

adduktory

bpn. bilaterálně

hamstringy

bpn. bilaterálně

m. iliopsoas

bpn., bilaterálně

m. quadratus lumborum

bpn., bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum bpn., bilaterálně
m. piriformis

bpn., bilaterálně

paravertebrální svaly

st. 2

Vyšetření svalové síly s prvky dle Jandy:
M. gluteus maximus: st. 5, bilaterálně
3.3.3 Závěr vstupního kineziologického vyšetření
Při vstupním kineziologickém vyšetření bylo zjištěno vadné držení těla, anteverzní
a zešikmené postavení pánve, rozdílná délka DKK, zkrácené paravertebrální svaly, omezena
Schoberova vzdálenost, odchylky od normotonu některých vyšetřovaných svalů a palpační
bolestivost některých vyšetřovaných oblastí, tuhá bariéra dorzální fascie kraniálně, nemožnost
nabrání kožní řasy v oblasti nad art. sacroiliaca bilaterálně. Při instrukci „zkuste aktivovat svaly
pánevního dna“ nebyla v oblasti perinea zaznamenána žádná změna, posun ani pohyb.
3.3.4 Výstupní kineziologické vyšetření a jeho závěr
Co se týká menstruace, pacientka udává, že první změny zaznamenala po třech měsících
cvičení a trvají doteď. Prodloužila se délka jejího cyklu, nepozorovala koagula v menstruační
krvi,

snížilo

se

trvání

a intenzita

bolesti

doprovázející

menstruaci

dle NRS na 2/10 a v souvislosti s ní neužila žádné analgetikum. Ohledně PMS udává zlepšení,
trvá

kratší

dobu

a

je

méně
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intenzivní

(viz

Příloha

6).

Podle odpovědí, které pacientka uvedla ve výstupním dotazníku, s mírnou závažností zůstávají
po terapii snížení zájmu o pracovní aktivity, přejídání/chuť k jídlu a fyzické příznaky.
V rámci výstupního kineziologického vyšetření nedošlo oproti vstupnímu k výrazným
změnám. Došlo ke zvětšení rozsahu Schoberovy vzdálenosti o 2 cm. Všechny ostatní body
uvedené ve vstupním vyšetření a jeho závěru přetrvávají.

3.4 Kazuistika 2
3.4.1 Anamnéza
1997
158 cm, 50 kg
PA, SPA: studentka VŠ, do 18 let softball, nyní 1-2x týdně jóga, rekr. běh, posilování
GA:
Menstruace
Tabulka 3.4.1.1 Kazuistika 2 - Menstruace

menarche

11

pravidelnost

pravidelná

počet dnů krvácení

7 dní

délka cyklu

28 dní, ± 2 dny

barva

první 2 dny tmavě červená, poté světlejší

přítomnost koagul

první 2 dny

lokalizace, trvání, intenzita bolesti podbřišek, hlava, přední strana stehen
den před a první 2 dny menstruace
NRS 5-7/10
úlevové mechanismy

leh na zádech s pokrčenými DKK, poloha dítěte, teplo

analgetika

Ibalgin (pravidelně)

PMS
Tabulka 3.4.1.2 Kazuistika 2 - PMS

příznaky

viz Příloha 8
bolest prsou, bolest v podbřišku, velká chuť k jídlu

trvání

co si pamatuje, měla obtíže vždy
každý měsíc, pravidelně, 5-7 dní před menstruací

zhoršuje

stres, únava, velké teplo a dusno, psychické vypětí

zlepšuje

klid
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Dyspareunie  není
UA:
Tabulka 3.4.1.3 Kazuistika 2 - Urologická anamnéza

frekvence močení

10x/den

záněty močového měchýře

nikdy

FA: hormonální antikoncepci neužívá a nikdy neužívala
Abusus: nekouří, alkohol příležitostně
3.4.2 Vstupní kineziologické vyšetření
Status praesens:
16. 9. 2019
Subjektivně: pacientka se cítí dobře, neudává žádné obtíže
Objektivně: pacientka je orientovaná osobou, časem, místem, spolupracující
Aspekce:
Somatotyp: mezomorf
Kůže: fyziologická
Jizvy: nepřítomné
Postura: (hodnocena vestoje)
 zepředu: snížená příčná klenba v oblasti hlaviček metatarzů; varózní postavení levého
kotníku; kolena směřují k sobě; pupík lehce vybočen doleva; tajle asymetrické, pravá
větší; levé rameno výš
 zboku: snížená podélná klenba bilaterálně, zvětšená lordóza bederní páteře; protrakce
ramen; předsun hlavy
 zezadu: pravá podkolenní rýha výš, obě rýhy zešikmené a vytočené zevně; pravá
subgluteální rýha delší; pravá lopatka mírně prominuje po celé mediální straně, hlava
ukloněna vlevo
Dýchání: horní hrudní dýchání
Vyšetření pánve:
Postavení pánve:
 levá krista výš, pravá SIPS výš, SIAS symetrické
 anteverze
Fenomén předbíhání: bpn.
Spine sign: bpn.
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Dynamické vyšetření páteře:
Schoberova vzdálenost: 4,5 cm
Thomayerova vzdálenost: -14 cm
Antropometrie:
Tabulka 3.4.2.1 Kazuistika 2 - Antropometrie

PDK

LDK

anatomická délka DKK

72 cm

71 cm

funkční délka DKK

79 cm

79 cm

Goniometrie:
Aktivní a pasivní pohyby v kyčelních kloubech: omezen rozsah aktivní vnitřní rotace, 25°
bilaterálně, pasivně bpn. bilaterálně
Pohyby v ostatních kloubech byly vyšetřeny pouze orientačně: bpn.
Palpace:
Kůže a podkoží v oblasti art. sacroiliaca:
 kůže  bpn.
 podkoží  lze nabrat řasu, ale nelze s ní volně pohybovat vpravo kraniálně a vlevo
mediálně
Dorzální a gluteální fascie:
 dorzální  bpn.
 gluteální  bpn.
Tonus:
Tabulka 3.4.2.2 Kazuistika 2 - Tonus

adduktory

bpn., bilaterálně

hamstringy

hypertonický, v mediální části, bilaterálně

m. rectus abdominis

hypertonický, v kraniální části

m. iliacus

přítomnost trigger pointů vlevo

m. quadratus lumborum

přítomnost trigger pointů, bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum bpn., bilaterálně
m. gluteus maximus

bpn., bilaterálně

m. piriformis

přítomnost trigger pointů, bilaterálně

S-reflex: bpn.
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Palpační bolestivost:
Tabulka 3.4.2.3 Kazuistika 2 - Palpační bolestivost

symphysis pubica

bpn.

ramus superior ossis pubis

bolestivost, vpravo

os coccygis - ventrálně

bolestivost

os coccygis - laterálně

bolestivost, vlevo

art. sacroiliaca

bolestivost, bilaterálně, vlevo víc

tuberis ossis ischi

bpn., bilaterálně

trochanter major

bpn. bilaterálně

Art. sacroiliaca: pruží, bilaterálně, bolestivost vlevo
Vyšetření bederní páteře do segmentu  pružení vidličkou: pruží, nebolí
Aktivace svalů pánevního dna:
 vyšetřováno orientačně, externě palpačně přes perineum v pozici pacientky vleže
na zádech s pokrčenými DKK, při instrukci „zkuste aktivovat svaly pánevního dna“
 pacientka při této instrukci aktivovala břišní svaly, s posunutím pupku kraniálně
a mírným vyklenutím břišní stěny
 palpačně v oblasti perinea se při této instrukci perineum posunulo kraniálně
Aktivace svalů břišní stěny:
Test nitrobřišního tlaku: pacientka byla schopná aktivovat svaly břišní stěny, vzniklý tlak proti
odporu byl dostatečně silný, nejprve se vyklenulo hypogastrium a vzápětí i zbytek břišní stěny,
vymizely konkavity břišní stěny
Vyšetření zkrácených svalů s prvky dle Jandy:
Tabulka 3.4.2.4 Kazuistika 2 - Vyšetření zkrácených svalů

adduktory

bpn., bilaterálně

hamstringy

bpn., bilaterálně

m. iliopsoas

bpn., bilaterálně

m. quadratus lumborum

bpn., bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum st. 1, bilaterálně
m. piriformis

st. 2, bilaterálně

paravertebrální svaly

st. 2

Vyšetření svalové síly s prvky dle Jandy:
M. gluteus maximus: st. 5, bilaterálně
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3.4.3 Závěr vstupního kineziologického vyšetření
Při vstupním kineziologickém vyšetření bylo zjištěno vadné držení těla, anteverzní
postavení pánve, omezený aktivní rozsah v kyčelním kloubu do vnitřní rotace, zkrácené
paravertebrální svaly, m. piriformis a m. quadriceps femoris  caput rectum bilaterálně,
omezena Schoberova vzdálenost, odchylky od normotonu některých vyšetřovaných svalů
a palpační bolestivost některých vyšetřovaných oblastí, nemožnost volného pohybu kožní řasy
v oblasti nad art. sacroiliaca vlevo mediálně a vpravo kraniálně. Při instrukci „zkuste aktivovat
svaly pánevního dna“ došlo k elevaci perinea kraniálně.
3.4.4 Výstupní kineziologické vyšetření a jeho závěr
Co se týká menstruace, pacientka udává, že zaznamenala první pozitivní změny zhruba
po třech měsících cvičení. Původně pravidelný cyklus se stal nejprve nepravidelným,
poté se opět upravil. Pacientka během nich zaznamenala střídavě jak dřívější, tak i pozdější
nástup menstruace. Délka krvácení se prodloužila o jeden den. Snížilo se množství koagul
v prvních

dnech

menstruace.

dle NRS na 3/10 a v souvislosti

Intenzita
s ní

se

bolestí
snížilo

doprovázející
množství

menstruaci

užívaného

klesla

analgetika.

Ohledně PMS udává zlepšení, trvá kratší dobu a je méně intenzivní (viz Příloha 10),
subjektivně udává zklidnění a vyrovnání na psychické úrovni. Podle odpovědí, které pacientka
uvedla ve výstupním dotazníku, s mírnou závažností zůstávají po terapii únava/ nedostatek
energie, přejídání/ chuť k jídlu a fyzické příznaky. V rámci výstupního kineziologického
vyšetření nedošlo oproti vstupnímu k výrazným změnám. Nebyly již nalezeny hypertonus
hamstringů a přítomnost trigger pointů v m. quadratus lumborum. Dále nebyla přítomná
původní palpační bolestivost v oblastech ramus superior ossis pubis a os coccygis ventrálně.
Všechny ostatní body uvedené ve vstupním vyšetření a jeho závěru přetrvávají.

3.5 Kazuistika 3
3.5.1 Anamnéza
1997
176 cm, 68 kg
PA, SPA: studentka VŠ, 2-3x týdně cross fit
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GA:
Menstruace
Tabulka 3.5.1.1 Kazuistika 3 - Menstruace

menarche

13

pravidelnost

pravidelná

počet dnů krvácení

5 dní

délka cyklu

33 dní, ± 3 dny

barva

tmavě červená po celou dobu

přítomnost koagul

první den

lokalizace, trvání, intenzita bolesti břicho, bedra, přední strana stehen, nevolnost
první den
NRS 7/10
úlevové mechanismy

poloha dítěte, prodýchávání

analgetika

Ibalgin

PMS
Tabulka 3.5.1.2 Kazuistika 3 - PMS

příznaky

viz Příloha 12
bolest prsou, beder, břicha, třísel

trvání

poprvé v 15-16 letech, poté krátce trvající zhoršení po užívání
Norethisteronu, následovalo období bez PMS, znovu se objevil před
2 lety a trvá neprodleně do teď
každý měsíc, pravidelně, 7 dní před menstruací

zhoršuje

stres, nucená aktivita

zlepšuje

teplá sprcha, spánek, Ibalgin

Dyspareunie  není
UA:
Tabulka 3.5.1.3 Kazuistika 3 - Urologická anamnéza

frekvence močení

5x/den

záněty močového měchýře

pravidelně záněty ledvin, močové kameny, chronické

FA: hormonální antikoncepci neužívá a nikdy neužívala
Abusus: nekouří, alkohol příležitostně
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3.5.2 Vstupní kineziologické vyšetření
Status praesens:
17. 9. 2019
Subjektivně: pacientka se cítí dobře, neudává žádné obtíže
Objektivně: pacientka je orientovaná osobou, časem, místem, spolupracující
Aspekce:
Somatotyp: mezomorf
Kůže: fyziologická
Jizvy: nepřítomné
Postura: (hodnocena vestoje)
 zepředu: hallux valgus bilaterálně; valgózní postavení kolen, pately směřují od sebe;
tajle asymetrické, pravá větší; pupík vybočen vlevo; elevované držení ramen
 zboku: retroverze pánve; oploštělá hrudní páteř; protrakce ramen; předsun hlavy
 zezadu: zatěžuje více zevní hranu chodidla vpravo; varózní postavení levého kotníku;
obě podkolenní rýhy zešikmené a vytočené zevně; levá subgluteální rýha delší; kožní
rýhy v oblasti pasu, výraznější vlevo; mírná prominence mediální hrany pravé lopatky;
levé rameno výš
Dýchání: horní hrudní dýchání
Vyšetření pánve:
Postavení pánve:
 symetrické postavení krist, SIPS i SIAS symetrické
 retroverze
Fenomén předbíhání: bpn.
Spine sign: bpn.
Dynamické vyšetření páteře:
Schoberova vzdálenost: 3 cm
Thomayerova vzdálenost: +3 cm
Antropometrie:
Tabulka 3.5.2.1 Kazuistika 3 - Antropometrie

PDK

LDK

anatomická délka DKK

84 cm

84 cm

funkční délka DKK

94 cm

94 cm
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Goniometrie:
Aktivní a pasivní pohyby v kyčelních kloubech: bpn.
Pohyby v ostatních kloubech byly vyšetřeny pouze orientačně: bpn.
Palpace:
Kůže a podkoží v oblasti art. sacroiliaca:
 kůže  bpn.
 podkoží  lze nabrat řasu, ale nelze s ní volně pohybovat kranio-kaudálně
Dorzální a gluteální fascie:
 dorzální  tuhá bariéra kranio-kaudálně
 gluteální  bpn.
Tonus:
Tabulka 3.5.2.2 Kazuistika 3 - Tonus

adduktory

bpn., bilaterálně

hamstringy

hypertonické, bilaterálně

m. rectus abdominis

hypotonický, v kaudální části

m. iliacus

přítomnost trigger pointů, vpravo

m. quadratus lumborum

přítomnost trigger pointů, bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum bpn., bilaterálně
m. gluteus maximus

bpn., bilaterálně

m. piriformis

přítomnost trigger pointů, bilaterálně

S-reflex: bpn.
Palpační bolestivost:
Tabulka 3.5.2.3 Kazuistika 3 - Palpační bolestivost

symphysis pubica

bolestivost

ramus superior ossis pubis

bolestivost, vlevo

os coccygis - ventrálně

bolestivost

os coccygis - laterálně

bolestivost, bilaterálně

art. sacroiliaca

bolestivost, vpravo

tuberis ossis ischi

bpn., bilaterálně

trochanter major

bolestivost, vpravo

Art. sacroiliaca: pruží, bilaterálně, bolestivost vpravo
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Vyšetření bederní páteře do segmentu  pružení vidličkou: pruží, L2/3 a L3/4 fenomén lupnutí,
nebolí
Aktivace svalů pánevního dna:
 vyšetřováno orientačně, externě palpačně přes perineum v pozici pacientky vleže
na zádech s pokrčenými DKK, při instrukci „zkuste aktivovat svaly pánevního dna“
 pacientka při této instrukci izometricky aktivovala gluteální svaly, pupík se posunuje
kraniálně, vyklenuje se hypogastrium, vytváří se výrazná horizontální rýha v oblasti
pupíku
 palpačně v oblasti perinea se při této instrukci nic nezměnilo
Aktivace svalů břišní stěny:
Test nitrobřišního tlaku: pacientka byla schopná aktivovat svaly břišní stěny, vzniklý tlak proti
odporu byl dostatečně silný, nejprve se vyklenulo hypogastrium a vzápětí i zbytek břišní stěny,
laterální konkavity břišní stěny nevymizely
Vyšetření zkrácených svalů s prvky dle Jandy:
Tabulka 3.5.2.4 Kazuistika 3 - Vyšetření zkrácených svalů

adduktory

bpn., bilaterálně

hamstringy

st. 2, bilaterálně

m. iliopsoas

st. 1, bilaterálně

m. quadratus lumborum

bpn., bilaterálně

m. quadriceps femoris - caput rectum st. 1, bilaterálně
m. piriformis

bpn., bilaterálně

paravertebrální svaly

st. 2

Vyšetření svalové síly s prvky dle Jandy:
M. gluteus maximus: st. 4+, bilaterálně
3.5.3 Závěr vstupního kineziologického vyšetření
Při vstupním kineziologickém vyšetření bylo zjištěno vadné držení těla, retroverze
pánve, zkrácené paravertebrální svaly, hamstringy, flexory kyčelního kloubu, omezena
Schoberova a Thomayerova vzdálenost, odchylky od normotonu některých vyšetřovaných
svalů a přítomnost trigger pointů, palpační bolestivost některých vyšetřovaných oblastí,
tuhá bariéra dorzální fascie ve směru kranio-kaudálním, stejně tak i nemožnost volného
kranio-kaudálního pohybu kožní řasy v oblasti nad art. sacroiliaca bilaterálně. Při instrukci
„zkuste aktivovat svaly pánevního dna“ nebyla v oblasti perinea zaznamenána žádná změna,
posun ani pohyb.
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3.5.4 Výstupní kineziologické vyšetření a jeho závěr
Co se týká menstruace, pacientka udává, že zaznamenala první změny po třech měsících
cvičení a trvají doteď. Prodloužila se délka jejího cyklu, nepozorovala koagula v menstruační
krvi,

snížilo

se

trvání

a intenzita

bolesti

doprovázející

menstruaci

dle NRS na2/10 a v souvislosti s ní neužila žádné analgetikum. Ohledně PMS udává zlepšení
v rámci posledních dvou cyklů, trvá kratší dobu a je méně intenzivní (viz Příloha 14).
Podle odpovědí, které pacientka uvedla ve výstupním dotazníku, nezávažnějším příznakem
po terapii

zůstává

zlost/

podrážděnost

se střední

intenzitou.

V rámci

výstupního

kineziologického vyšetření nastaly oproti vstupnímu některé změny. Došlo ke zvětšení rozsahu
Schoberovy vzdálenosti o 2 cm a Thomayerovy vzdálenosti na normu, dále k úplné
normalizaci svalového zkrácení uvedených ve vstupním kineziologickém vyšetření a posílení
m. gluteus maximus bilaterálně. Palpační bolestivost nadále přetrvává pouze v oblasti
art. sacroiliaca vpravo. Všechny ostatní body uvedené ve vstupním vyšetření a jeho závěru
přetrvávají.

3.6 Výsledky
Uvedené

výsledky vycházejí

z dat

získaných

z

„Dotazníku

na závažnost

premenstruačních příznaků“. K vytvoření grafů konečného zhodnocení intenzity příznaků
premenstruačního syndromu dle bodového skóre před a po terapii bylo použito bodové skóre
uvedené v kap. 3.2.5 Sběr dat



sledování

závažnosti

premenstruačních příznaků.

Maximální možné bodové skóre, při největší závažnosti PMS (tedy u všech devatenácti otázek
zaškrtnuta varianta „závažná“ s bodovým skóre 3), je 57 bodů. Toto maximální bodové skóre
je v těchto grafech porovnáváno se získaným bodovým skóre pacientek. Všechny vyplněné
dotazníky jsou uvedeny v přílohách na konci bakalářské práce (viz Příloha 4-6, 9-10, 12-14).
Dalším zdrojem dat pro výsledky byly vyplněné denní záznamy cvičení, které jsou opět
uvedeny v přílohách (viz Příloha 7, 11, 15).
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3.6.1 Kazuistika 1
Graf 3.6.1.1 Kazuistika 1 - Vývoj intenzity příznaků premenstruačního syndromu v čase
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Graf 3.6.1.2 Kazuistika 1 - Konečné zhodnocení intenzity příznaků premenstruačního syndromu dle bodového skóre před
a po terapii
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Pacientka, jejíž kazuistika byla zpracována pod číslem 1, cvičila během šesti měsíců terapie,
tedy z možných 183 dní, 90x, v průměru tedy téměř každý druhý den.
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3.6.2 Kazuistika 2
Graf 3.6.2.1 Kazuistika 2 - Vývoj intenzity příznaků premenstruačního syndromu v čase
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Graf 3.6.2.2 Kazuistika 2 - Konečné zhodnocení intenzity příznaků premenstruačního syndromu dle bodového skóre před
a po terapii

Bodové
skóre

Konečné zhodnocení intenzity příznaků premenstruačního
syndromu dle bodového skóre před a po terapii
57

57

50
40
30
20

13

10

3

0
Před terapií
Získané bodové skóre

Po terapii

Čas

Maximální možné bodové skóre

Pacientka, jejíž kazuistika byla zpracována pod číslem 2, cvičila během šesti měsíců terapie,
tedy z možných 183 dní, 112x, v průměru častěji než každý druhý den.
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3.6.3 Kazuistika 3
Graf 3.6.3.1 Kazuistika 3 - Vývoj intenzity příznaků premenstruačního syndromu v čase
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Graf 3.6.3.2 Kazuistika 3 - Konečné zhodnocení intenzity příznaků premenstruačního syndromu dle bodového skóre před
a po terapii
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Pacientka, jejíž kazuistika byla zpracována pod číslem 3, cvičila během šesti měsíců terapie,
tedy z možných 183 dní, 118x, v průměru tedy častěji než každý druhý den.
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4 Diskuze
S PMS se potýkají ženy během reprodukčního období jejich života, vyskytuje
se s výrazně vysokou prevalencí, což z něj činí závažný problém. S jednotlivými příznaky
PMS se potýká dokonce 80 % žen (Jarosz et al., 2017). Velmi negativně ovlivňuje kvalitu jejich
života, ba dokonce je na určitou dobu může vyřadit z každodenního fungování, přičemž
tím bývá zasaženo i jejich nejbližší okolí. Ačkoli se nejedná o život ohrožující diagnózu,
je z

výše

uvedených

důvodů

na

místě

se touto

problematikou

zabývat.

Proto byla také vytvořena tato bakalářská práce. Etiologie PMS je značně nejasná
a z toho důvodu také neexistuje žádná univerzální kauzální léčba. V této bakalářské práci
byla konkrétně k terapii PMS využita HJT.
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda lze pravidelným cvičením HJT zmírnit
projevy PMS a zda lze častějším cvičením HJT dosáhnout většího zmírnění projevů
PMS. Výsledky této práce vycházející z dat získaných z „Dotazníku na závažnost
premenstruačních příznaků“ a denního záznamu cvičení, poukazují na to, že předem stanovené
cíle

byly

splněny.

U

všech

pacientek

bylo

zaznamenáno

zmírnění

projevů

PMS. Pacientka, která cvičila nejčastěji a jejíž kazuistika byla zpracována pod číslem
3, dosáhla největšího zmírnění projevů PMS.
Podobné výsledky, ve smyslu zmírnění PMS, vyplývají ze studie autora
Tsaie, která zjišťovala, jaký účinek má cvičení jógy na PMS symptomy u zaměstnankyň
na Tchaj-wanu.

Výzkumu

se

zde

zúčastnilo

šedesát

čtyři

pacientek

s PMS, které byly zaměstnány u velkého výrobce elektroniky, ve věku 20-45 let, přičemž
toto věkové rozpětí bylo mnohem větší, než v této bakalářské práci. Jedním z kritérií výběru,
stejně jako v této bakalářské práci bylo, že nesmí užívat hormonální antikoncepci.
Terapeutická intervence v podobě lekcí jógy zde trvala tři měsíce, cvičilo se 2x týdně a jedna
lekce trvala 50 minut. To jsou v porovnání s touto bakalářskou prací úplně jiné parametry,
neboť v této intervence trvala šest měsíců, cvičilo se minimálně 3-4x za týden a jedno cvičení
trvalo 20-30 minut. K hodnocení výsledků byl, stejně jako v této práci, použit dotazník
s otázkami orientovanými na PMS, menstruaci, kvalitu života, životní styl. Výsledky studie
uvádějí, že došlo ke snížení PMS symptomů, konkrétně byly uvedeny např. citlivost prsou,
křeče v břiše. Dále byla zaznamenána snížená spotřeba analgetik v návaznosti na snížení bolesti
zapříčiněné menstruací, tento jev byl mimo jiné zaznamenán i v této bakalářské práci.
Studie doporučuje, aby zaměstnavatelé vnesli do povědomí svých zaměstnankyň, že pravidelné
cvičení, např. právě jógy, jim může pomoct zmírnit uvedené zdravotní potíže (2016).
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Další zahraniční studie, jejíž autorkou je Ghaffarilaleh, zjišťovala účinky jógy na kvalitu
spánku u žen s PMS. Výzkumu se zde zúčastnilo 62 žen s PMS, ve věkovém rozmezí 20-45 let.
Náhodně byly

rozděleny

do

dvou

skupin,

jedna

zkoumaná

a

druhá

kontrolní.

Terapeutická intervence spočívala ve cvičení jógy. Trvala deset týdnů, cvičilo se 3x týdně,
délka jedné lekce byla 60 minut, což jsou v porovnání s touto bakalářskou prací opět odlišné
parametry terapie. Oběma skupinám byl před a po terapii zadán hodnotící dotazník, tedy stejný
postup jako byl vybrán v této bakalářské práci. U zkoumané skupiny výsledky ukázaly,
že se kvalita jejich spánku zlepšila. Ženy této skupiny rychleji usnuly, více spaly, méně je trápili
zlé sny a buzení se během noci kvůli potřebě na toaletu (2019). U pacientek této bakalářské
práce byla s PMS, jak vychází z „Dotazníku na závažnost premenstruačních příznaků“, spojena
větší potřeba spánku, která se v průběhu terapie upravila.
Vedle studií zabývajících se vlivem jógové intervence na PMS, byly vytvořeny i studie
zabývající se jiným typem fyzické aktivity. V rámci jedné z nich, od autorů Maged
et al., byl zjišťován účinek plavání na PMS. Účastnilo se jí 70 žen s PMS ve věku 18-25 let.
To je v porovnání s dříve uvedenými studiemi nižší věkové rozpětí a je velmi blízko tomu,
které bylo použito v této bakalářské práci. Ženy byly rozděleny náhodně do zkoumané
a kontrolní skupiny. Terapeutická intervence v podobě plavání byla zkoumané skupině
indikována po dobu třech měsíců, 3x týdně, 30 minut. K hodnocení byl, jako v předchozích
případech, zvolen dotazník. Ve zkoumané skupině došlo v porovnání s kontrolní ke snížení
symptomů jako je úzkost, deprese, náladovost, zmatenost, bolest hlavy, citlivost/ bolestivost
prsou, nespavost (2018).
Porovnají-li se shora uvedené informace s touto bakalářskou prací, je zřejmé, že výběr
pacientek podle jejich věku a doba terapeutické intervence byly různé, stejně jako frekvence
cvičení a jeho délka. V případě této bakalářské práce byla terapeutická intervence delší
a probíhala frekventovaněji. Nicméně k vyhodnocení výsledků byla použita stejná strategie,
a to hodnocení pomocí dotazníku aplikovaného před a po terapii. V této bakalářské práci
byl na rozdíl od výše uvedených studií, dotazník zadán nejen před a po terapii ale i v polovině
jejího průběhu terapie.
Obecně vliv cvičení na PMS zkoumala další studie od autorů Saglam a Orsal.
Jedná se o rešeršní práci. Do výzkumu bylo zahrnuto 361 studií a 17 dalších publikací. Jejich
vyhledávání probíhalo do dubna 2018 v mezinárodních databázích (EBSCO Host,
ScienceDirect, PubMed, Google Scholar). Jako klíčová slova k jejich vyhledávání byla použita
„premenstrual syndrome“ a „exercise“. Ve studiích vybraných pro zpracování této rešeršní
práce byly jako terapie aplikovány např. aerobik, fitness, pilates, plavání, jóga.
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Trvání terapeutických intervencí bylo různé (měsíc, dva měsíce, tři měsíce). Někde ani nebylo
specifikováno. Jedno cvičení mělo trvat minimálně 20 minut. Na základě výsledků této rešeršní
práce lze tvrdit, že pravidelná fyzická aktivita opravdu snižuje fyzické a psychické příznaky
PMS (2020).
Nutno podotknout, že výsledky této bakalářské práce je možné znovu aplikovat pouze
na tyto tři pacientky. Na základě jejich výsledků nelze vyvozovat obecně platné závěry,
že pravidelné cvičení HJT zmírňuje projevy PMS u všech, nebo alespoň většiny žen.
To by prokázaly až případné další rozsáhlejší studie. Ačkoli zde byla snaha, aby byl výběr
pacientek co nevíce specifikován a pacientky si byly v různých charakteristikách
co nejpodobnější, nelze popírat, že se projevila jejich individualita, která do výsledků vnesla
i jistou míru subjektivity. To znamená, že jednotlivé výsledky u pacientek mezi sebou není
možné v plné míře porovnat, aniž by došlo k jejich zkreslení, či jejich částečné ztrátě,
jelikož kupříkladu

vstupní

intenzita

projevů

PMS

byla

u

pacientek

různá.

Co se týká kineziologického vyšetření, nebyly zaznamenány ani u jedné z pacientek výrazné
změny a nelze tvrdit, že ty změny, které nastaly, jsou výsledkem pravidelného cvičení
HJT. Mohly totiž nastat ve spojitosti s nějakou běžnou denní činností, nebo sportem,
protože všechny tři pacientky v anamnéze uvedly, že pravidelně sportují. Všechny pacientky
v anamnéze dále uvedly, že intenzitu jejich premenstruačních příznaků negativně ovlivňuje
stres. Vystavení se stresu obecně způsobuje hormonální nerovnováhu a chronicky prožívaný
stres přímo ovlivňuje chorobu (Venkatesh et al., 2020). Praktikováním jógy je možné,
jak dokazují empirické důkazy, dosáhnout snížení stresu a uvolnění. Jóga může modifikovat
vnímání stresorů jedince prostřednictvím jejího vlivu na muskuloskeletální systém,
na podvědomí, nebo kombinaci obou předchozích (Francis a Beemer, 2019). Toto jednoznačně
mohla být jedna z cest, samozřejmě vedle sestavy specifických cviků HJT, která u pacientek
této kazuistické práce vedla ke zmírnění projevů PMS. Všechny pacientky této bakalářské práce
uvedly během výstupního kineziologického vyšetření, že první pozitivní změny týkající
se zmírnění projevů PMS pocítily po třech měsících terapie, čili přesně po takové době,
jako uvádí Rodrigues (2014).
Problematice PMS je často věnován prostor v rámci obecných tuzemských
i zahraničních gynekologických publikací. Tuzemskými příklady mohou být např. publikace
„Základy gynekologie a porodnictví“ (Kobilková et al., 2005), „Repetitorium gynekologie“
(Kolařík et al., 2011) či „Moderní gynekologie“ (Roztočil et al., 2011), jež byly pro tuto práci
použity jako zdroje literatury. Jako zahraniční zdroj, použitý i v této práci, může být uvedena
publikace

„Handbook

of Gynekology“
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(Shoupe,

2017).

V těchto obsáhlejších
V porovnání závažnosti

publikacích,
PMS

je

s jinými

možné

nalézt

informací

gynekologickými

k PMS spíše méně.

diagnózami,

které opravdu

mohou pro ženu znamenat ohrožení života, je toto pochopitelné. Více specifičtějších informací
o PMS, jeho léčbě, prevalenci, o situaci ohledně PMS v různých oblastech světa přináší
množství aktuálních zahraničních studií. Současných odborných zdrojů uvádějících informace
o PMS a józe, jako alternativním způsobu jeho léčby, bylo při zpracovávání této práce nalezeno
prostřednictvím databází spíše méně. Naopak dysmenorea je s jógou spojována podstatně
častěji, např. v odborném článku „Jak ulevit ženě při menstruačních bolestech?“ je jóga
při dysmenoree přímo doporučována jako alternativní možnost léčby (Chovanec a Dostálová,
2009). Dále je také jógová terapie uváděna např. ve spojitosti s fibromyalgií (Verma
et al., 2020), depresí (Kumar et al., 2019), s poruchami příjmu potravy (Jahanbin, 2019).
Z hlediska výběru pacientek byl vedle dalších kritérií klíčový zejména jejich zájem,
protože byla nutná dlouhodobá spolupráce. Jak je uvedeno v kap. 3.2.2 Kritéria výběru
pacientek, pro tuto práci byly vybrány tři pacientky, studentky bakalářského oboru Fyzioterapie
1. LF UK v Praze. Tento výběr poskytnul předkládané práci výsledky získané v ideálním
prostředí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o studentky fyzioterapie, byl od nich očekáván
pozitivní vztah k pohybové aktivitě, větší míra motivace, lepší vnímání pohybu, snazší naučení
se sestavy cviků HJT a lepší míra sebepozorování. Všechna tato očekávání byla naplněna
a ze subjektivních sdělení pacientek vyplývá, že neměly problém se sestavu naučit.
Poukazují na to i např. denní záznamy cvičení (viz Příloha 7, 11, 15), kdy z údajů
v nich uvedených

je

patrno,

že

všechny

pacientky

cvičily

opravdu

pravidelně

a tak, jak jim bylo doporučeno. Jak by tato terapie probíhala, a tedy jakých výsledků
by bylo dosaženo, pokud by pacientkami byly ženy, které nemají k pohybové aktivitě
a vnímání vlastního těla takový vztah jako pacientky vybrané pro tuto bakalářskou práci,
zůstává otázkou.
Ke sledování a k průběžnému hodnocení závažnosti premenstruačních příznaků
byl v této

práci

použit

„Dotazník

na

závažnost

premenstruačních

příznaků“.

Hodnotí jak PMS, tak i případný PMDD. Byl vybrán proto, že je standardizovaný, snadno
interpretovatelný, obsahuje kritéria pro stanovení orientační diagnózy PMS a zároveň lze použít
k průběžnému hodnocení léčby (Svojanovská, 2010b). Je překladem anglického originálu
PSST, který roku 2003 publikoval v periodiku „Archives of Women’s Mental Health“ Steiner
et al. Český překlad vytvořila MUDr. Kateřina Svojanovská. S jejím schválením
byl tento překlad použit v této bakalářské práci. V článku s názvem „Evidence-based tools
for premenstrual

disorders“

je

PSST

uveden
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jako jedna

z možností

diagnostiky.

Zároveň ale může být použit i jako jeden ze způsobů hodnocení léčby (Danis et al., 2020).
Pacientkám v této práci byl zadán celkem 3x, před, v průběhu a po terapii, vždy v rozmezí třech
měsíců. Stejný dotazník a přibližně stejné časové rozmezí třech měsíců v jeho zadání
pacientkám byly zvoleny i ve studii MUDr. Kateřiny Svojanovské „Roční zkušenost s léčbou
závažného PMS/PMDD hormonální antikoncepcí s drospirenonem v ambulantní praxi“
(2010a).
Jeho nevýhodu lze spatřovat ve skutečnosti, že tento je retrospektivní, a tudíž hodnotí
respondentkou prožívané příznaky zpětně, v důsledku čehož může dojít ke zkreslení odpovědí
časovým odstupem vyplnění dotazníku od doby, kdy respondentka premenstruační příznaky
opravdu prožívala. Na druhou stranu u žen, které se se závažnějším PMS opravdu už delší dobu
pravidelně potýkají, lze předpokládat, že přesně ví v jaké intenzitě a s jakými příznaky
se v luteální fázi menstruačního cyklu potýkají, a ke zkreslení tím pádem vůbec dojít nemusí.
Jak uvádí studie z roku 2018, PSST dotazník má vysokou citlivost a nízkou specifičnost
pro PMS a PMDD. V závěru této studie je uvedeno doporučení, aby se PSST používal spíše
v diagnostické rovině a případné pozitivní případy byly dále sledovány prospektivním
sledováním závažnosti premenstruačních příznaků a mohla být tak diagnóza stanovená pomocí
PSST potvrzena (Henz et al.). Zda je dostatečné, že fyzickým příznakům je v dotazníku
věnována

pouze

jedna souhrnná

otázka

z celkových

devatenácti,

je

otázkou,

protože, jak je uvedeno v kap. 2.3.4 Symptomy, existuje celá řada možných fyzických
příznaků.
V zahraničních zemích např. ve Velké Británii, je jógová terapie do zdravotní péče
pomalu integrována, a to zejména pro její efektivnost, působení v oblasti prevence i na úrovni
doplňkové léčby některých nemocí. Představuje totiž pro tamější zdravotnictví udržitelnost,
a to nejen po stránce ekonomické. Např. využití jógové terapie při léčbě bolesti bederní oblasti
zad, představuje pro zdravotní systém výrazné snížení nákladů, v porovnání s běžným
způsobem léčby (Mason et al., 2017). V Německu je jógová terapie z pohledu zdravotního
systému shledávána spíše rekreační aktivitou mající účinnost v rámci prevence (Cramer,
2018). To, jak se bude situace ohledně jógové terapie a jejího využití ve zdravotnictví vyvíjet
ať už v zahraničí, nebo v České republice, je otázkou.
K léčbě PMS se využívá hlavně klasický farmakologický způsob, který spočívá
v užívání hormonální antikoncepce (Svojanovská, 2010b). Vedle toho se obecně doporučují
např. relaxační postupy (Kolář et al., 2009). Pokud by se místo této klasické léčby, využila léčba
PMS pomocí HJT, mohlo by to přinést výhody po stránce zdravotní i finanční.
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Jestliže Rodrigues, autorka metody HJT, tuto metodu označuje v některých případech
za vhodnou alternativu k hormonální substituční léčbě, mohlo by tímto způsobem dojít
ke snížení nákladů běžně vynaložených při farmakologickém způsobu léčby PMS pomocí
hormonální antikoncepce.
Skutečnost, že jógová terapie vykazuje jistou efektivnost při léčbě onemocnění,
vede i fyzioterapeuty k začleňování prvků jógy do jejich praxe. Během oficiálního vzdělávání
fyzioterapeutů

se

s jógou

studenti

bohužel

nesetkají,

nebo

jen

velmi

málo.

Nezískají tak potřebnou informovanost k tomu, aby prvky jógy v budoucnosti mohli
ve své praxi plnohodnotně a bez rizik použít (Thompson et al., 2020). Fakt, že certifikaci
k oprávnění vyučování HJT a její oficiální používání v praxi doposud uděluje pouze samotná
autorka metody, Dinah Rodrigues, a tvrzení uvedené výše, tedy nedostatečná připravenost
studentů fyzioterapie k využití jógy v praxi, by mohly být jedinou limitací většího zavedení
léčby PMS pomocí HJT do fyzioterapie.
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5 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda lze pravidelným cvičením HJT zmírnit projevy
PMS a zda lze častějším cvičením HJT dosáhnout většího zmírnění projevů PMS. Z výsledků
vypracovaných kazuistik třech pacientek potýkajících se s PMS, které absolvovaly
jak kineziologické vyšetření, tak i terapii v podobě HJT, které byly vypracovány pomocí údajů
získaných sledováním závažnosti jejich premenstruačních příznaku pomocí dotazníku a pomocí
údajů z denního záznamu cvičení, lze usuzovat, že cíle bakalářské práce byly splněny.
U všech pacientek

došlo

pravidelným

cvičením

HJT

ke

zmírnění

projevů

PMS. Pacientka, která cvičila nejčastěji a jejíž kazuistika byla zpracována pod číslem
3, dosáhla největšího zmírnění projevů PMS.
Teoretická část práce přináší sumarizované informace o problematice pánve z hlediska
anatomie

a

kineziologie,

jako

stěžejní

oblasti

gynekologické

problematiky,

o PMS, jeho prevalenci, symptomech, etiologii, léčbě. Dále informuje o možné projekci
gynekologických potíží (tedy i premenstruačního syndromu) do muskuloskeletálního aparátu.
Poté jsou krátce uvedeny některé vybrané fyzioterapeutické postupy využitelné při léčbě
PMS, po kterých následuje uvedení do problematiky HJT.
Vzhledem k výsledkům bakalářské práce by bylo možné HJT zařadit mezi vhodné
a účinné

nefarmakologické

a

alternativní

terapeutické

postupy

při

léčbě

PMS. Na základě výsledků této kazuistické práce lze v budoucnosti vytvořit tematicky stejně
orientovanou pilotní studii a potom rozsáhlejší studii s vyšším počtem probandů, s kontrolní
a zkoumanou skupinou, která by mohla výsledky této kazuistické práce potvrdit. Dále by mohlo
být vhodné zvýšit povědomí samotných žen potýkajících se s PMS o všech možných
způsobech jeho léčby, tedy i o tomto alternativním způsobu, jenž HJT představuje,
aby se mohly tyto ženy naprosto informovaně a samy za sebe rozhodnout, jaký způsob léčby
PMS zvolí.
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7 Seznam použitých zkratek
art.

articulatio

atd.

a tak dále

BMI

body mass index

bpn.

bez patologického nálezu

cm

centimetr

CNS

centrální nervová soustava

DKK

dolní končetiny

FA

farmakologická anamnéza

GA

gynekologická anamnéza

HJT

hormonální jógová terapie

IVF

in vitro fertilizace

K. D.

zkratka jména jedné Déví  K. Déví

kap.

kapitola

kg

kilogram

kol.

kolektiv

L3

třetí bederní obratel

L2/3

segment L2/3

L3/4

segment L3/4

LDK

levá dolní končetina

lig.

ligamentum

m.

musculus

MKN

Mezinárodní klasifikace nemocí

např.

například

NRS

numerická škála bolesti

PA

pracovní anamnéza

PDK

pravá dolní končetina

PMS

premenstruační syndrom

PMDD

premenstruační dysforická porucha

popř.

popřípadě

PSST

Premenstrual Symptoms Screening Tool

rekr.

rekreačně

S

segment
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SIAS

spina iliaca anterior superior

SIPS

spina iliaca posterior superior

SPA

sportovní anamnéza

SSRI

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

st.

stupeň

UA

urologická anamnéza

VŠ

vysoká škola
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Příloha 1  Informovaný souhlas pacienta (vzor)

Informovaný souhlas pacienta (vzor)
Název bakalářské práce (dále jen BP):
Možnosti fyzioterapie u žen s premenstruačním syndromem
Podtitul BP:
Využití hormonální jógové terapie
Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP prezentované pacientovi):
V BP bude pojednáno o možnostech fyzioterapie u žen s premenstruačním syndromem.
Její praktická část bude konkrétně zaměřena na využití hormonální jógové terapie. Vaše role
v rámci zpracování BP bude spočívat:
 v podstoupení vstupního a výstupního kineziologického vyšetření,
 ve vyplnění „Dotazníku na závažnost premenstruačních příznaků“,
 v zúčastnění se skupinového zácviku v hormonální jógové terapii,
 v následném cvičení sestavy hormonální jógové terapie doma, ideálně denně,
minimálně 3-4x týdně, po dobu 6 měsíců,
 v zaznamenávání dnů, kdy jste cvičila, do tabulky denního záznamu cvičení dnů.
Z již zmiňovaného dotazníku, který Vám bude zadán k vyplnění celkem 3x, v rámci vstupního
kineziologického vyšetření, po 3 měsících cvičení sestavy hormonální jógové terapie a v rámci
výstupního kineziologického vyšetření (po 6 měsících cvičení sestavy hormonální jógové
terapie), poté bude zhodnoceno, zda u Vás došlo ke zmírnění projevů premenstruačního
syndromu.
Jméno a příjmení pacienta:
Datum narození:
Kazuistika pacienta pod číslem:
1) Já, níže podepsaná souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně
zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávná.
2) Byla jsem podrobně a srozumitelně informována o cíli BP a jejích postupech,
a o tom, co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.
3) Porozuměla jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit,
aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce
při tvorbě BP je dobrovolná.
4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně.
Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP.
5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny.
6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu.

Datum:
Podpis pacienta:

Podpis studenta:
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Příloha 2  Denní záznam cvičení (Zdroj: autor)
Denní záznam cvičení
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
menses
říjen
menses
listopad
menses
prosinec
menses
leden
menses
únor
menses
březen
Dny menstruace označte hvězdičkou do zabarvených polí daného měsíce: *
Dny, kdy jste cvičila, označte lomítkem do řádku daného měsíce: /
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Příloha 3  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků (Svojanovská, 2010b)
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Příloha 4  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 1  Vstupní
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Příloha 5  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 1
 Po 3 měsících

70

Příloha 6  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 1
 Po 6 měsících
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Příloha 7  Denní záznam cvičení  Kazuistika 1
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Příloha 8  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 2  Vstupní

73

Příloha 9  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 2
 Po 3 měsících

74

Příloha 10  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 2
 Po 6 měsících
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Příloha 11  Denní záznam cvičení  Kazuistika 2
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Příloha 12  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 3
 Vstupní
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Příloha 13  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 3
 Po 3 měsících

78

Příloha 14  Dotazník na závažnost premenstruačních příznaků  Kazuistika 3
 Po 6 měsících
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Příloha 15  Denní záznam cvičení  Kazuistika 3
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