
 
 

UNIVERZITA KARLOVA 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Podpěrová 
 

 
 

 

 

 

 

Komplexní rehabilitace po operaci 

karcinomu tlustého střeva  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2020 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Markéta Podpěrová  

Vedoucí práce: PhDr. Petr Bitnar 

Oponent práce: Mgr. Lenka Babková 

Datum obhajoby: 2020 

 
  



 
 

 

Bibliografický záznam 

PODPĚROVÁ, Markéta. Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva. 

Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství, 2020, 88 s., Přílohy. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Bitnar  

 

 

Abstrakt 

Kolorektální karcinom patří mezi třetí nejčastěji se vyskytující onkologická onemocnění 

ve vyspělých státech světa. U žen se umisťuje na druhém místě a u mužů na třetím místě 

v pořadí incidence zhoubných novotvarů. Hlavní teoretická část této bakalářské práce se 

zabývá kolorektálním karcinomem, jeho operačním řešením a následky s tím spojené. 

Dále formou rešerše popisuje zaměření komplexní rehabilitační péče u tohoto 

onemocnění a možnosti terapie. V praktické části této práce je zpracována kazuistika 

pacientky před a po operaci karcinomu tlustého střeva ve třech různých časových 

úsecích. Zpracovány jsou i měřené parametry související s posturálními funkcemi 3 

pacientů v období před a po operaci kolorektálního karcinomu. Přiloženy a popsány 

jsou i výsledky zpracování dotazníků kvality života zadané pacientům před operací a 3 

týdny po ní. Dotazníky jsou dále porovnány buď vzhledem k celosvětovým referenčním 

hodnotám, nebo mezi sebou. 
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Abstract 

Colorectal cancer is one of the third most common cancers in developed countries. It 

ranks second in women and third in men in the incidence of malignancies. The main 

theoretical part of this bachelor thesis deals with colorectal cancer, its surgical solution 

and the consequences associated with it. It also describes in the form of a search the 

focus of comprehensive rehabilitation care for the disease and the possibilities of 

therapy. In the practical part of this work, a case report of a patient before and after 

colon cancer surgery in three different time periods is processed. Measured parameters 

related to postural functions of 3 patients in the period before and after colorectal cancer 

surgery are also evaluated. The results of processing quality of life questionnaires given 

to patients before and 3 weeks after surgery are attached and described. The 

questionnaires are further compared either with respect to global reference values or 

with each other. 
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ÚVOD 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě zájmu o problematiku 

onkologických onemocnění, která se dnes vyskytují stále častěji.  

Kolorektální karcinom se umisťuje na předních příčkách grafů incidence i 

mortality nejen v ČR. Onemocněním bývá postiženo více mužů než žen, a to z hlediska 

vývoje během posledních 20 let. U mužů se jedná o 3. nejčastější nádorové onemocnění, 

u žen dokonce o 2.  

Přestože v ČR probíhá preventivní adresné zvaní k vyšetření stolice a tlustého 

střeva, v populaci se stále nedaří toto onemocnění uspokojivě eliminovat. Na vině mohou 

být faktory endogenní i exogenní. Efektivní řešení v podobě radikálního chirurgického 

zákroku s sebou nese i nejrůznější komplikace a následky. Jako u každého narušení 

integrity břišní stěny, i zde nalézáme funkční oslabení břišních svalů a s tím spojené 

posturální odchylky. Cílená a personalizovaná léčba patří mezi základní pilíře v onkologii 

a souvisí s uceleným přístupem k člověku.  

Tato rešeršní bakalářská práce popisuje vliv kolorektálního karcinomu na 

posturální změny a celkovou kvalitu života pacientů, a možnosti terapie.   
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je formou rešerše shrnout poznatky o kolorektálním karcinomu, 

jeho výskytu a charakteristice, možnostech léčby a komplikacích. Dalším cílem je 

představit možnosti rehabilitace po operačním řešení karcinomu.  

V praktické části bude popsána podrobná kazuistika pacientky s karcinomem 

tlustého střeva se zaměřením na posturální funkce, výživu, pohybovou aktivitu a kvalitu 

života. Dále budou předloženy tabulky s daty získanými měřením či formou dotazníku.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 DUTINA BŘIŠNÍ 

Dutinou břišní rozumíme prostor těla mezi bránicí a linea terminalis pánve, která 

běží přes promontorium, linea arcuata, ossa ilii na horní okraj symphysis ossis pubis. Zde 

přechází velká pánev do malé pánve, a tedy do dutiny pánevní. Zmíněný prostor je kromě 

tohoto ohraničení určen ventrálně mm. recti abdominis, dorzálně mm. quadrati lumborum 

a laterálně mm. obliqui abdominis spolu s m. transversus abdominis.  

Peritoneum neboli pobřišnice, je serózní membrána vystýlající právě dutinu břišní 

a obalující většinu orgánů zde uložených. Pro její funkci ji dělíme na nástěnnou a 

orgánovou pobřišnici. Orgány, které leží pod pobřišnicí a jsou jí zcela obaleny, nazýváme 

intraperitoneální. Patří mezi ně játra, žlučník se žlučovými cestami, abdominální část 

jícnu, žaludek, bulbus dvanáctníku, ocas slinivky. Naopak mezi primárně 

retroperitoneální orgány řadíme ledviny s nadledvinami a jejich obaly, močovody, aortu 

abdominalis a její větve. Dále se primárně retroperitoneálně vyskytuje vena cava inferior 

se svými přítoky. Z cévních, lymfatických a nervových pletení ležících retraperitoneálně 

jsou to trunci sympathici, plexus aorticus abdominalis, plexus lumbalis, cisterna chyli, 

trunci lumbales a nodi lymphoidei lumbales. Sekundárně se v retroperitoneu také 

vyskytují duodenum kromě bulbu duodeni, pankreatické části caput a corpus, colon 

ascendens a descendens. Speciální část nástěnné pobřišnice se vychlipuje do tzv. 

mesenterií, tedy závěsů obsahujících krevní a mízní cévy, uzliny, nervy, autonomní 

pleteně a tuk. Celkově má peritoneum funkci podpůrnou, ochrannou, resorpční, sekreční 

a zásobní, tedy velmi významnou (Dylevský, 2009). 

 

1.1 Svaly a fascie břišní stěny 

Břišní stěna spojuje hrudník s pánví. Umožňuje pohyb a chrání orgány uložené 

v dutině břišní. Skládá se ze 4 svalů, které fungují částečně jako antagonisté svalů 

zádových. Pro ucelenou funkci do této skupiny řadí někteří autoři i m. quadratus 

lumborum. 
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m. rectus abdominis – dlouhý přední plochý sval spojuje sternum a chrupavky 5.–

7. žebra s os pubis. 3 intersectiones tendineae ho dělí na části, které působí svým 

zkrácením retroflexi pánve a zmenšují bederní lordózu. Bývá při nesprávném stereotypu 

dýchání často přetěžován, protože jde o výdechový sval, nejvíce ve své horní části, 

naopak spodní část má tendenci k oslabení. 

m. obliquus abdominis externus – sval patřící co boční svalové skupiny, který 

leží na jejím povrchu a lze pozorovat jeho úpony na 5.–12. žebru, které se střídají s m. 

serratus anterior a m. lattisimus dorsi. Svalová vlákna směřují mediokaudálně na zevní 

okraj kyčelního hřebenu a do aponeurózy m. rectus abdominis, která se mění v silnější 

linea alba. Dolní okraj aponeuroźy přechází v tříselný vaz – ligamentum inguinale.  

m. obliquus abdominis internus – plochý a hlouběji uložený sval 

s laterokraniálním průběhem. Začíná od hlubokého listu thorakolumbální fascie a od 

crista iliaca. Svým mediokraniálním průběhem se paprskovitě upíná na kaudální oblouky 

10.-12. žebra, do linea alba i lig. inguinale (Čihák, 2011).  

Mm. obliqui abdominis fungují jako svalový korzet ve tvaru X, zužující pas a 

podílející se významně na posturálních, dechových a v rámci tzv. břišního lisu i na 

vyprazdňovacích funkcích (Dylevský, 2009).  

m. transversus abdominis – tvoří nejhlubší vrstvu břišní stěny. Jde o plochý a 

velký sval, který svým horizontálním průběhem přechází od thorakolumbální fascie, 

chrupavek dolních žeber a crista iliaca do aponeurózy běžící pochvou m. rectus 

abdominis, až do linea alba. Jeho funkce je hlavně posturální. Tento sval iniciuje aktivitu 

ostatních svalů břišní stěny, a působí tak v rámci břišního lisu preventivně proti 

nežádoucímu zapojení a funkci zádových svalů a proti přetížení meziobratlových 

plotének. Tento sval se zároveň řadí mezi výdechové svaly, jelikož pracuje v synergii 

s bránicí (Véle, 2006). 

m. quadratus lumborum – plochý sval začínající na 12. žebru a proc. costarii L1–

L4. Upíná se na crista iliaca. Působí při jednostranné kontrakci do lateroflexe, při 

oboustranné kontrakci do extenze bederní páteře. Jeho funkce jako stabilizátor 12. žebra 

a bederní páteře je významná pro optimální funkci bránice (Dylevský, 2009).  
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Břišní fascie, tenké vazivové vrstvy, od sebe oddělují jednotlivé břišní svaly, které 

obalují, a umožňují tak mezi nimi lepší orientaci. Fascie leží v několika vrstvách, obecně 

má však břišní stěna 9 vrstev. Od nejsvrchnější části tvoří břišní stěnu kůže a podkoží 

včetně podkožního tuku s Camperovou vrstvou, fascia subcutanea abdominis Scarpae, 

hluboká vrstva tuku, fascia abdominalis superficialis, m. obliquus externus abdominis, m. 

obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis, fascia transversalis a nejhlouběji 

uložené peritoneum parietale. Fascia subcutanea abdominis Scarpae pokračuje pod 

tříselným vazem asi 2 cm, kde se upíná do fascia lata stehna, a končí na perineu. Hlouběji 

procházející fascia abdominis obaluje m. obliquus externus abdominis. Její povrchová 

vlákna spolu s podkožním vazivem obkružují pyj či klitoris v podobě lig. fundiforme 

penis/clitoris. Její hluboká vlákna se upínají do radix penis/clitoris v rámci lig. 

suspenzorium penis/clitoris. Nejspodněji uložená fascia transversalis běží ze spodní 

strany břišní stěny a skládá se z fascií m. transversus abdominis, m. quadratus lumborum 

a m. psoas. V místě pupku se tato fascie zesiluje a je nazývána fascia umbilicalis (Hudák, 

Kachlík a kol., 2015; Dylevský, 2009). 

  

Obrázek 1 Svaly břišní stěny (Rogers, Encyclopaedia Britannica, 2009) 
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1.2  Bránice a její funkce  

Diaphragma, česky nazývána bránice, plní 3 velmi důležité funkce a tvoří předěl 

mezi dutinou břišní a dutinou hrudní. Tyto funkce jsou:  

• Respirační funkce.  

• Posturální funkce. 

• Sfinkterová funkce.  

Možnost těchto tří využití je dána její specifickou anatomickou stavbou, 

především jejími začátky na chrupavkách 7.–12. žebra, na dorzální straně processus 

xiphoideus a zadním listu abdominální fascie a největší část ve tvaru dvou kopulí na tělech 

obratlů L1–L3vlevo a L4 vpravo. Upíná se do středové šlachy – centrum tendineum.  

Umožňuje průchod 3 životně důležitých dutých struktur – jícnu, sestupné části aorty a 

dolní duté žíle, pro něž vznikají 3 otvory. Skrz tyto otvory prochází také nervově cévní 

svazky. Při respiraci lze pohyb bránice jako hlavního inspiračního svalu rozfázovat do 

několika fází. První, kdy centrum tendineum v průběhu nádechu klesá kaudálně a úpony 

na kostěných strukturách hrudníku slouží jako punctum fixum, čímž narůstá nitrobřišní 

tlak a spolu s ním i objem hrudní dutiny a plic. Ve druhé fázi se na konci nádechu dostane 

bránice do polohy, kdy již není možný její další kaudální pokles, přesto pokračuje 

inspirium. V takovém případě se naopak z centrum tendineum stává punctum fixum, 

které tahem svalových vláken vyvolá kraniální pohyb horních a latero-laterální pohyb 

dolních žeber (Čihák, 2011, Dylevský, 2009). 

1.3 Postura, sfinkterová funkce bránice a břišní lis 

Každému cílenému pohybu předchází prvotní stabilizace úponové části svalu 

provádějícímu pohyb. Nejen při cílených pohybech se však zapojují i svaly trupu, aby 

stabilizovaly tělo v antigravitačním postavení a aby zpevnily posturu. Postura, jak ji 

vnímáme dnes, je „aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil“ 

(Kolář et al., s. 38, 2009). Do postury se však nepromítají jen zevně působící gravitační 

síla, ale i momentální psychický a fyzický stav jedince, které ovlivňují svalový tonus. 

Tedy i případné patologické bolestivé procesy mohou svou nocicepcí působit na výsledné 

posturální chování. Břišním lisem rozumíme vzájemné fungování zádových a břišních 

svalů, bránice a svalů pánevního dna, které všechny v ideálním případě spolupracují na 

stabilizaci a odlehčení zatížení bederní páteře díky vytvořenému zvýšenému 

nitrobřišnímu tlaku. Jejich zapojení by mělo předbíhat jakékoli pohyby trupu i končetin. 
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Často pozorovaným znakem je přetížení m. rectus abdominis a oslabení břišních svalů 

boční skupiny spolu se špatnou funkcí bránice. V důsledku tohoto nesprávného 

zapojování svalů dochází k přetížení jiných segmentů a ke špatným dechovým funkcím 

(Kolář, 2009). Je tím výrazně ovlivněna i sfinkterová funkce bránice, která za 

fyziologického stavu zajišťuje ve spolupráci s ostatními svaly tvořícími břišní lis kontrolu 

kontinence, působí při defekaci i mikci, zvracení a při porodu, opět na principu zvýšení 

nitrobřišního tlaku a správné koaktivace. Samotná bránice má sfinkterovou funkci přímo 

na jícen, kde působí jako zevní svěrač a zabraňuje zpětnému toku žaludečních šťáv. Byly 

prokázány souvislosti mezi posturální vadou, chabým břišním lisem a obstipací, kdy 

pacienti neměli sílu provést defekaci. Aby bylo dosaženo fyziologické sfinkterové funkce 

bránice na všech úrovních, musí dojít k její správné koaktivaci se všemi spolupracujícími 

svaly (Kolář et al., 2014).  

 Pacienti s neideální posturou mají často těžiště vychýlené mimo opěrnou bázi, 

která je chápána jako prostor opěrných ploch a vše mezi nimi. Posturální stabilitu 

ovlivňuje i velikost opěrné plochy či ploch, přímo se dotýkajících podložky. Jestliže 

pacient není schopen ideální posturální stabilizace, projeví se to na svalovém napětí těch 

svalů, které zajišťují antigravitační funkce v neekonomickém postavení kloubů (Kolář, 

2009). 

1.3.1 Vyšetření posturálních funkcí 

Při vyšetřování posturálních funkcí lze v praxi využít několik postupů. Mezi jeden 

z nejzákladnějších patří důkladný kineziologický rozbor, zaměřující se na jednotlivé 

tělesné segmenty, jejich vzájemné nastavení a pohyblivost, výskyt zvýšeného či 

sníženého svalového napětí. Tyto odchylky je možné vyšetřovat aspekčně či pomocí 

cílené palpace. V rámci kineziologického rozboru se provádí i vyšetření olovnicí, která 

se spustí při postavení z boku od vnějšího zvukovodu a měla by procházet středem kloubů 

ramenního, kyčelního a končit 1-2 cm před kloubem hlezenním. Měříme i míru zakřivení 

páteře, kdy za fyziologickou se považuje u krční lordózy max. 2 cm a u bederní max. 4 

cm. Spustíme-li olovnici zezadu od protuberantia occipitalis externa, má procházet 

středem páteře, v intergluteální rýze a končit v polovině vzdálenosti obou pat. V případě 

spuštění olovnice zepředu je za fyziologický považován její průběh od processus 

xiphoideus s lehkým dotykem břicha a vyústěním mezi špičky (Poděbradská, 2018; Tóth, 

2014, Kolář, 2009). 
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Posturální stabilizaci a reaktibilitu lze objektivizovat pomocí několika klinických 

testů. U všech hodnotíme svalové souhry, intenzitu zapojování nežádoucích svalů, 

symetrii a načasování aktivace stabilizačních svalů. Těmito 6 testy podle Koláře (2009) 

rozumíme: 

• Extenční test. 

• Test extenze v kyčlích. 

• Brániční test. 

• Test nitrobřišního tlaku. 

• Test flexe trupu. 

• Test flexe v kyčli.  

Extenční test 

Při tomto testu leží pacient v pronační poloze, horní končetiny (HKK) mohou být 

volně položeny vedle těla či být flektovány v loktech s oporou o dlaně. Vyzveme pacienta 

ke zvednutí hlavy a extenze páteře v malém rozsahu. Při správném provedení sledujeme 

aktivaci postranního trupového svalstva, ischiokrukálních svalů a postavení pánve. U 

nesprávného provedení dominuje aktivita ischiokrurálních a paravertebrálních svalů, 

někdy včetně m. triceps surae, naopak zaostávají trupové stabilizátory. Lopatky směřují 

svými dolními úhly zevně a postavení pánve také není optimální, nachází se v anteverzi.  

Test extenze v kyčlích 

Opět se pacient nachází v pronační poloze, HKK jsou zde ale uloženy podél těla. 

Instruujeme pacienta, aby proti našemu odporu provedl extenzi v kyčli a sledujeme 

případné souhyby a načasování zapojení jednotlivých svalů. Mezi hlavními by měly být 

aktivovány svaly boční skupiny břišní stěny spolu s gluteálními svaly, poté až 

ischiokrurální svaly. Laterální skupina břišních svalů by neměla prominovat v konvexním 

směru, tzv. bulging Nemělo by docházet k anteverzi pánve spojené se zvětšením bederní 

lordózy. Aktivita paravertebrálních svalů musí být přiměřená, nejvíce k přetěžování 

dochází v oblasti thorakolumbálního přechodu.  

Brániční test 

Pacient ve vzpřímeném sedu s výdechovým postavením hrudníku je vyzván k 

aktivaci bránice a svalů břišního lisu, spolu s pánevním dnem, roztažením mezižeberních 

prostor spodních žeber. To lze prokázat palpačním odporem v místě volných žeber 

dorzálně a laterálně. Při nesprávném provedení dochází k flexi hrudní páteře, 
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nedostatečné či žádné aktivaci svalů břišního lisu, pohybu žeber kraniálně a jejich 

nedostatečnému roztažení od sebe.  

Test nitrobřišního tlaku 

Posadíme si pacienta do vzpřímené polohy přes okraj lehátka, bez stabilizace 

horními končetinami a palpujeme s lehkým odporem bilaterálně na rozhraní hypogastria 

a tříselných krajin. Pacient se snaží aktivovat bránici i břišní svaly a vyklenout je proti 

našim prstům. Tlak by měl být dostatečně velký a aktivovat tak nejprve kaudální část 

břišních svalů. Rozhodně se za nesprávné provedení považuje hypertonus v horní porci 

m. rectus abdominis spolu s m. obliquus abdominis. 

Test flexe trupu 

Výchozí poloha pacienta je supinační, ze které se snaží o plynulou flexi krku, 

přecházející ve flexi trupu. Přikládáme ruce k palpaci 8. – 10. páru žeber v 

medioklavikulární čáře. Pokud dojde k aktivaci břišních svalů, ale žebra nemigrují 

kraniálně ani neprominují ventrálně a při flexi trupu se zapojí i boční břišní svaly, lze 

označit test za správně provedený. V opačném případě sledujeme předsun hlavy i 

hrudníku nastaveného do nádechového postavení, laterální migraci žeber a laterální 

vyklenutí bočních břišních svalů konvexně. S narůstající flexí trupu se jako patologie 

často vyskytuje i diastáza břišních svalů, prozrazující špatnou funkci bránice.  

Test flexe v kyčli 

Opět pacient sedí na okraji lehátka bez opory o HKK. Vyšetřující klade plošný 

odpor na stehna ve směru kaudálním, zatímco se pacient snaží o flexi postupně v jednom 

i druhém kyčelním kloubu, současně však palpuje potencionální protitlak v tříselné 

krajině. Při správné aktivaci dochází ke stabilizaci trupu pomocí břišního svalstva, ovšem 

bez nadměrné aktivity horní porce břišních svalů. Dále chceme vidět provedení bez 

překlopení pánve do anteverze. 

V praxi lze kromě klinických postupů hodnotit stabilizační posturální funkce 

jedince přístrojově, například posturograficky, tj. kinetickou matematickou analýzou. 

Posturografické vyšetření zobrazuje právě působení reakčních sil ve třech rovinách na 

sebe kolmých, které vypovídají o oscilaci těžiště ve stoji, na plošinu s tenzometry. Jestliže 

je těžiště díky správné neurofyziologické řídící funkci udržováno nad opěrnou bází a s 

minimálními výkyvy, lze předpokládat dobré posturální funkce umožňující vzpřímené 

držení těla jedince. Výstup posturografického vyšetření je tzv. centre of pressure (COP), 

které vypovídá o kvalitě rovnovážných funkcí a představuje „vážený průměr všech 
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tlakových sil“, které se promítají do opěrné báze. (Kolář s.199, 2009, Blaszczyk, Bacik, 

Juras, 2003). 

1.4 Tlusté střevo 

Tlusté střevo, intestinum crassum, se napojuje na ileum a přijímá zbytek potravy 

po vstřebání živin, až na vodu a elektrolyty, které se vstřebávají právě zde, a tvoří se 

stolice. Celková délka tlustého střeva se pohybuje od 1,3 do 1,7 m a šířka lumen je kolem 

4 cm–7,5 cm. Tyto míry se různí v průběhu pěti jeho částí, a to jsou caecum – slepé střevo 

s červovitým přívěskem, colon ascendens, colon transversum, colon descendens a 

sigmoideum –vzestupný, příčný, sestupný a esovitý tračník a konečník neboli rectum. 

Celá část se vine z pravé jámy kyčelní v podobě slepého střeva orálně přes pravé ohbí – 

flexura coli dextra, pod játra horizontálně a poté pod slezinou přechází levým ohbím – 

flexura coli sinistra do levé jámy kyčelní. a dále do malé pánve. Podél celého tlustého 

střeva se táhnou taeniae coli, což jsou pruhy hladké svaloviny široké 10 cm, které spolu 

s haustry a poloměsíčitými řasami mají funkci peristaltiky (Čihák, 2011). 
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2 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM 

Jen během let 2012–2016 bylo v ČR nově diagnostikováno 7967 onemocnění 

zhoubným novotvarem, z toho necelá polovina pacientů onemocnění podlehla. Dle údajů 

Global Cancer Observatory Česká republika sice již nevede nelichotivé statistiky, ale 

stále se nachází na 13. místě v Evropě a na 16. na celém světě v incidenci kolorektálního 

karcinomu (KRK). Průměrný věk pacientů s tímto onemocněním je 62-77 let, ale tato 

diagnóza se začala vyskytovat i u mladších osob. Velmi závažným faktem je III. klinické 

stádium v době určení diagnózy, které se nachází u téměř 50 % nově diagnostikovaných 

pacientů. Kolorektální karcinom se řadí mezi nejčastější onkologické diagnózy ve 

vyspělých státech (Dušek a kol., 2018).  

2.1 Rizikové faktory a prevence  

a) Exogenní – nezdravý životní styl, kouření, hypokineze, zvýšená konzumace 

alkoholu, červeného masa a živočišných tuků. 

b) Endogenní – mužské pohlaví, genetické změny, familiární adenomatózní 

polypóza, hereditární nepolypózní karcinom u Lynchova syndromu I a II. 

Za relativně efektivní se dá považovat především sekundární prevence. Primární 

prevence znamená eliminaci rizikových exogenních vlivů, čemuž ovšem velká část 

populace nepřikládá dostatečný význam. Naproti tomu lze pozorovat stále se zlepšující 

výsledky metod sekundární prevence v podobě screeningu (časná diagnostika choroby u 

asymptomatických jedinců do 50 let) a dispenzarizace (dlouhodobé sledování vysoce 

rizikových skupin populace). V ČR byl screening zaveden v roce 2000 s podporou Vize 

97. Česká republika se tak stala druhou zemí na světě aplikující tento postup. V roce 2006 

se tento postup začal uplatňovat na národní úrovni. Cílem této snahy je samozřejmě 

snížení incidence mortality, k čemuž dopomáhá i adresné zvaní jedinců Ministerstvem 

zdravotnictví zavedené v roce 2014 a 188 screeningových center rozprostřených po všech 

krajích ČR. Program sekundární prevence je však dvojí formy: 

a) 1 etapové vyšetření – kolonoskopie, flexibilní sigmoideoskopie a CT kolonografie 

b) 2 etapové vyšetření – imunochemický test na okultní krvácení do stolice (TOKS) 

a v případě pozitivity tohoto testu i kolonoskopie  

Občané ve věku 50-54 let podstupují TOKS jednou ročně a při pozitivitě testu 

jsou indikováni ke kolonoskopii. Jedinci starší 55 let si mohou vybrat mezi TOKS jednou 

za 2 roky a kolonoskopií jednou za 10 let (Grega et al., 2018).  
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Za velmi znepokojivé lze označit výsledky adresného zvaní k tomuto screeningu, 

které například v roce 2014 pokrylo 525 225 mužů a žen ve věkovém rozmezí 50 - 70let, 

avšak míra účasti zde dosahovala pouhých 12 %. Tyto výsledky ukazují na neochotu 

adresátů se ke screeningovému vyšetření dostavit (Májek, Dušek, Blaha, Daneš, Zavoral, 

Seifert, Dvořák et al., 2015).  

Exofyticky rostou nejčastěji nádory lokalizované v pravé polovině tračníku, kdy 

se porucha projeví především krvácením do stolice, naopak endofyticky rostou nádory 

levé poloviny tračníku s prvotním projevem v podobě poruchy střevní motility. U 

exofytických nádorů trpí pacienti symptomatikou exulcerace a krvácení s následnou 

anemizací, často také projevy infekce. Nádory levé poloviny tračníku na sebe upozorňují 

stenózou v lineární flexuře a celkovou střevní obstrukcí, později se u pacientů střídá řídká 

a tuhá stolice (Novák & Holubec, 2014). Mezi časté komplikace KRK se řadí okultní 

krvácení do stolice, chronická anémie, stenóza a obstrukce tlustého střeva a žlučových 

cest, které mohou přecházet v ileózní stavy s dilatací střeva orálně od překážky. Velmi 

závažnými označujeme v krajním případě perforace stěny střeva, vznikající zeslabením 

stěny kolon tumorem, které mohou přecházet v případě, že se jedná o nekrytou perforaci, 

až v peritonitidu. Perforace mohou být následovány píštělemi do okolních orgánů či 

abscesy s infekčním střevním obsahem (Šmajerová & Válek, 2018).  

2.2 Diagnostika a klasifikace  

Diagnostika tohoto onemocnění se provádí kromě pečlivého odběru anamnézy a 

vyšetření per rectum nejcitlivěji kolonoskopií. Hojně jsou využívány i zobrazovací 

metody, konkrétně ultrasonografie, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance 

(MRI), pozitronová emisní tomografie (PET), či kombinace PET/CT i PET/MRI, 

intervenční biopsie a pro zobrazení komplikací nativní rentgenový snímek dutiny břišní. 

Ačkoli je kolonoskopie velmi senzitivní metoda screeningu, vyžaduje zkušeného lékaře, 

je nákladnější než například TOKS a představuje pro pacienty vyšší riziko komplikací 

(Torre, Bray, 2012). U nádorů, které znemožňují průchod nad místo fokusu volíme 

metodu CT virtuální kolonografie, která poskytuje možnost počítačové rekonstrukce 

lumen střeva. Mezi neopomenutelné postupy patří i ultrasonografie jater, RTG snímek 

plic a CT vyšetření břicha. Dle statistik se nejčastěji karcinom vyskytuje v 50 % v rektu, 

ve 25 % v sigmoideu, v 15 % ve vzestupném tračníku a v 10 % v transverzu či sestupném 

tračníku. U diferenciální diagnostiky je nutné pomýšlet na fokální kolitidu, absces, 
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divertikulitidu, zánět v oblasti malé pánve, perforaci a zánět rekta, prostatitidu, 

pankreatitidu, endometriózu či poradiační stav (Novák, Holubec, 2014).  

Pro klasifikaci neboli staging onemocnění je využívána klasifikace Tumor, 

Nodules, Metastases (TNM), kdy T značí rozsah primárního nádoru, N přítomnost či 

nepřítomnost metastáz v regionálních lymfatických uzlinách a M přítomnost či 

nepřítomnost metastáz ve vzdálené oblasti. Dále pomocí histopatologického gradientu 

zjistíme úroveň dieferenciace nádoru a R-klasifikací případné reziduum po léčbě (Novák, 

Holubec in Vodička a kol., 2014). K písmenům T, N a M jsou dopisována čísla a před 

celé značení TNM prefixy podle toho, v jaké léčebné fázi se pacient nachází. Konkrétně 

se pro N staging využívá u kolon CT a u rekta MRI a transrektální ultrasonografie 

(TRUS). K objasnění M stagingu je využíváno CT hrudníku, břišní dutiny i pánve a dále 

PET/CT a MRI.  Pro hodnocení stádia, ve kterém se pacient nachází, využíváme označení 

0, I, IIA, IIB, III, IIIA, IIIB, IIIC, IV, IVA, IVB, IVC (Šmajerová, Válek in Petruželka a 

kol., 2018). 

2.3 Chirurgie  

Největší šanci na uzdravení má jednoznačně chirurgické řešení karcinomu, a to 

nejlépe radikální. Radikální výkony na tlustém střevě se provádějí jako resekce postižené 

části střeva s dostatečnou rezervou 10 cm nad a 5 cm pod nádorem společně 

s lymfadenektomií spádového lymfatického řečiště. Pravostrannou hemikolektomií bývá 

řešen karcinom céka, vzestupného tračníku a flexura coli dextra. O rozšířené pravostranné 

hemikolektomii mluvíme u nádoru vyskytujícím se v pravé polovině transverzálního 

tračníku. Levostranná hemikolektomie se provádí s anastomózou mezi transverzem a 

rektem pro zachování průchodnosti střev a umožnění realimentace per os, u tumoru levé 

poloviny transverza, flexura coli sinistra, sestupného tračníku a sigmatu. V případě 

výskytu tumoru na více místech volí chirurgové subtotální kolektomii (Novák, Holubec, 

2014).  
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Radikální výkony na rektu se řídí stadiem a lokalizací tumoru, kdy například 

nádory uložené nad linea dentata, oddělující cylindrický a dlaždicový epitel, lze operovat 

pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie (TEM) s Buessovým operačním 

rektoskopem. TEM excizí bývají odstraněny plošné benigní polypy, T1 nádory 

v extraperitoneální oblasti rekta, T2 low grade nádory u vysoce rizikových pacientů. 

Operovatelné jsou touto metodou novotvary umístěné do 18 cm od anu menší než 3 cm. 

U všech vyšších stadií tumorů rekta se využívá nízká resekce, kdy se odstraní nádor spolu 

se sousedící tukovou a lymfatickou tkání, které dohromady označuje tzv. mezorektum. 

To se odstraňuje totální mezorektální excizí (TME), zejména u nádorů distální a střední 

třetiny rekta. Pro snížení pravděpodobnosti recidivy se požaduje resekční linie pod 

tumorem v podobě negativního distálního okraje střeva či negativní distální staplerový 

kroužek. Resekce lze provádět buďto otevřeně laparotomicky, nebo laparoskopicky 

(Novák, Holubec, 2014).  

Obrázek 2 Rozsah resekce tlustého střeva pro karcinom podle lokality (Jetlebová & Jetlebová, 2014) 
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Výkony paliativními se odstraňuje tumor kolon bez lymfadenektomie, lze-li ho 

odstranit. V případě nemožnosti tumor odstranit se usiluje alespoň o udržení průchodnosti 

gastrointestinálního traktu a provádí se spojková operace různého typu: 

ileotransverzoanastomózu u pravé poloviny tračníku a trasnverzosigmoideoanastomózu 

u levé poloviny tračníku. Při recidivujících tumorech se přistupuje k vytvoření bypassu. 

Když ani tato metoda není účinná, je poslední volbou kolostomie. Tumory rekta lze 

paliativně řešit laserem, kryochirurgií, elektrokoagulací, stenty, v poslední fázi opět 

kolostomií (Jandík, 2002) 

 

Kromě chirurgické léčby se přistupuje k léčbě radioterapií a chemoterapií. U 

radioterapie se jedná o neoadjuvantní léčbu předcházející operační léčbu o 5-6 týdnů u 

běžné a pouze o 72 hodin u zkrácené intenzifikované verze. Neoadjuvantní terapie je 

využívána zejména u nádorů rekta, stadium II a III. Pooperační – adjuvantní radioterapie 

působí na rezidua tumoru a jako prevence proti recidivám. Paliativní radioterapie se volí 

u inoperabilních nádorů. Chemoterapie se začíná až po operaci, a to u stadia II 

s rizikovými faktory a stadia III. I zde je možnost paliativní chemoterapie u pokročilého 

rozvoje a v kombinaci s biologickou léčbou. Mezi další typy léčby spadá symptomatická 

léčba a léčba distančních, nejčastěji jaterních a plicních, metastáz (Jandík, 2002).  

2.3.1 Rizika a komplikace operace  

Jako každá operace i výkony na střevech s sebou nesou určitá rizika, které 

můžeme dle oboru dělit na: 

Obrázek 3 Paliativní anastomózy na tračníku, a – ileotransverzoanastomóza, b – 

transverzosigmoideoanastomóza (Jetlebová & Jetlebová, 2014) 
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• anesteziologická rizika: vztahují se na změny v organismu vyvolané anestezií, 

tedy změnou svalového tonu a vědomí. Nejvážněji ohrožuje pacienta 

hypoventilace způsobená útlumem dechového centra. Dýchání se stává 

povrchnějším, zvyšuje se podíl CO2 a vlivem pooperační oxygenoterapie 

kyslíkovými brýlemi klesá SpO2. Se změnou svalového tonu nejvíce souvisí riziko 

asfyxie, kdy ležícímu zapadne jazyk a zmenšením proudícího vzduchu rychle 

klesá SpO2. Velký význam má dodržování speciální diety před operací, kdy 

pacient od půlnoci již nejí a od brzkého rána nepije a je napojen na infuze, právě 

z důvodu hrozícího třetího anesteziologického rizika, kterým je aspirace 

žaludečního obsahu při pooperační nevolnosti, regurgitaci až zvracení. Pacientům 

speciálně před operačními výkony na tlustém střevě je podáván den před operací 

nejčastěji Fortrans, působící projímavě na obsah tlustého střeva. V neposlední 

řadě je snaha vyhnout se hypotenzi, která nastává vlivem snížené sympatikotonie 

spolu s hypovolemií (Dostál & Kaška, 2002).  

• chirurgická rizika: nejdříve nastupuje riziko krvácení, zejména nenápadné vnitřní 

krvácení, následně nastupuje riziko zhoršeného hojení rány v časovém úseku do 

10 dní po operaci. Ke druhému riziku je nutno přihlížet zejména u anastomóz, 

které se často hojí obtížně a hrozí odhojení. Třetím velkým chirurgickým rizikem 

je tzv. funkční nedostatečnost operovaného orgánu, kdy je organismu resekována 

například příliš velká část střev nebo je narušeno cévní zásobení (Havel & 

Motyčka, 2015).   

• interní rizika: protože každý zásah do organismu představuje narušení 

homeostázy, je záležitostí individuální, jak se organismus s touto situací 

vypořádá, v závislosti na jeho funkčním stavu. Zaprvé se jedná o sekvestraci a 

zpětné mobilizaci tekutin spolu s minerály, kdy je orgán ohrožen hypoperfuzí a 

kumulujícími se odpadními látkami. V druhé době při zpětné mobilizaci naopak 

hrozí otok plic a srdeční selhání, případně překrvení orgánu. Problém reakce 

organismu na stres nastává v metabolické sféře, kdy nepřiměřeně rozsáhlý a 

závažný operační výkon vyvolá neoptimální katabolické děje se ztrátou 

proteinové hmoty. To může mít za následek snížení imunitní obranyschopnosti a 

sekundárně zvýšení rizika infekce, dále však již výše zmíněnou svalovou slabost 

i dýchacích svalů, která může vyústit v neschopnost odkašlávání a nedostatečnou 

plicní hygienu (Havel & Motyčka, 2015).  
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Komplikace 

Z pooperačních komplikací uvádí ve svém článku Tevis a Kennedy (2016) 

nejčastěji infekce zasahující operační ránu či samotný orgán, dehiscenci rány, hematom, 

poruchy motility střev včetně střevní obstrukce až samotného ileu. Pacienti po operaci 

kolorektálního karcinomu ovšem kromě těchto pro diagnózu specifických komplikací čelí 

i komplikacím obecným, které se týkají každé operace. Mezi ně patří kardiorespirační 

komplikace, zvýšená krvácivost či naopak tromboembolická nemoc (Tevis & Kennedy, 

2006). Nesmí se zapomenout ani na rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost výskytu 

těchto komplikací, jako jsou například vyšší věk pacienta, komorbidity a dále v některých 

studijích se vyskytující faktor hladiny albuminu v krvi před operací (Alves, Panis, 

Mathieu et al, 2006 in Tevis, Kennedy, 2006). 

Ileus, definovaný jako „přechodné zastavení koordinované motility střev po 

chirurgickém zákroku po dobu více než 5 dnů, což brání účinnému průchodu střevního 

obsahu a / nebo toleranci perorálního příjmu“ (Asgeirsson, Badawi, Mahmood, Barletta, 

Luchtefeld, Senagore, 2010), se vyskytuje dle jiné studie tím pravděpodobněji, čím déle 

trvá operační zákrok. Do doby trvání zákroku se promítají i náhle vzniklé komplikace a 

nepředpokládané přídatné zákroky. Tato studie hovoří o časné orální realimentaci nejprve 

v tekuté a později i v pevné podobě stravy a o důkladné rehabilitaci jako o dvou hlavních 

pilířích prevence vzniku a přetrvávání ileu u pacientů, ať už po laparoskopické, či po 

laparotomické abdominální operaci (Fesharakizadeh, Taheri, Dolatkhah, Wexner, 2013).  

Často je po operaci KRK nezbytné provést vývod tlustého střeva na povrch, 

kolostomii, čímž se opět zvyšují rizika nejrůznějších komplikací i zátěž pacienta, přestože 

původní účel stomie je odlehčení zažívacímu traktu po dobu nutnou ke zhojení. Stomie 

však mohou být jak dočasné, tak trvalé. Dle přesné lokalizace je lze v rámci kolostomií 

dále dělit na cékostomie, transverzostomie, sigmoideostomie. Kromě tohoto dělení 

rozlišujeme mezi stomií derivační s funkcí odvodu obsahu střeva, a stomií výživnou, 

méně častou, pomocí které pacienti přijímají živiny. Nejčastější indikací k provedení 

derivační kolostomie je obstrukční ileus na podkladě stenotizujícího nádoru v oblasti 

sigmoidea a rekta, který pacienta bezprostředně ohrožuje na životě. K vytvoření 

kolostomie někdy přistupují chirurgové i v případě paliativního řešení inoperabilního 

nádoru. Minimalizaci negativních následků přispívá jemné zacházení se střevem, 

dostatečné prokrvení tkáně a samozřejmostí je zamezení vstupu infekčních agens do rány, 

během samotné operace i po ní. Komplikace spojení se stomií se vyskytují časně, 

například retrakce stomie, nekróza, infekce v jejím okolí, prolaps kliček v okolí, krvácení 
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z nejrůznějších příčin a obstrukce. Z pozdních komplikací lze jmenovat parastomální 

kýlu se vztahem k oslabené funkci břišní stěny včetně jejích svalů a k obezitě, 

stenotizující kožní jizvu, prolaps stomie a kožní komplikace. Obecně platí, že čím je 

stomie provedena více aborálně, tím lepší má pacient možnost resorpce živin a tím se 

sekundárně i stomie lépe hojí. Pacienty je nutné na provedení stomie psychicky připravit 

a informovat je o správné výživě i povolených pohybových aktivitách, především však 

prostřednictvím stomické sestry zajistit instruktáž o správné hygieně a péči (Paul et al., 

2014; Stomici.cz, 2014).  

Po chirurgickém zákroku řešícím karcinom tlustého střeva se u pacientů 

shledáváme s mnoha typy jizev. Některé jsou malého rozsahu, po laparoskopickém či 

robotickém přístupu, jiné naopak dlouhé, vzniklé laparotomicky. Ve fyzioterapii 

zaměřujeme pozornost především na pohybovou soustavu člověka, která má úzkou 

spojitost s okolními měkkými tkáněmi, včetně kůže a podkoží. Pohyblivost celé pohybové 

soustavy je tak značně limitována a určována pohyblivostí dílčích tkání proti sobě (Lewit, 

2003). Dojde-li k narušení integrity kůže či hlubších struktur, začíná proces hojení. 

Výsledek procesu však může být dvojí. Při úplném návratu funkčnosti tkáně díky 

proliferaci zárodečných buněk se mluví při primárním hojení o regeneraci. Při regeneraci 

se tkáň hojí ad integrum, tedy primárně a zcela. Proměnnou v této ideální situaci hojení 

je neporušená bazální membrána s vrstvou zárodečných buněk, věk, regenerační 

schopnosti organismu a vlastnosti tkáně. Schopnost hojení je ovlivněna i výživou pacienta 

a jeho psychickým stavem. Sekundárně se tkáň může zhojit per defectum, kdy 

poškozenou tkáň neschopnou kompletní restituce nahradí méně kvalitní pojivová fibrózní 

tkáň, formující se časem do jizvy. Proces vzniku jizevnaté tkáně má následující fáze: 

• Hemostáza – zastavení krvácení probíhající lokální vazokonstrikcí, srážením krve 

a tvorbou krevní sraženiny – trombu.  

• Zánět – imunitní systém bojuje proti vstupu infekčních agens a odstraňuje 

odumřelé a poškozené buňky.  

• Buněčná proliferace – epitel, endotel a fibroblasty usilují v procesu trvajícím až 

10 dní o zakrytí rány, neovaskularizaci, a tím i dodání živin nutných k tvorbě 

granulační tkáně, která má charakter růžové jemné cévnaté vazivové tkáně a je 

složena z kolagenu a extracelulární matrix.  
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• Remodelace – v poslední fázi procesu se dokončuje remodelace kolagenu 

z jemnějšího typu III na pevnější typ I k vytvoření stabilní fibrózní tkáně, jizvy 

V průběhu času se jizevnatá tkáň kontrahuje a bledne, neboť je zastaven proces 

vaskularizace (Kumar et al., 2017). Jizvy ale mohou být různého charakteru. Smičková 

(2011) ve svém článku uvádí jizvy atrofické, nejčastěji se manifestující jako strie, 

v chirurgii však vznikají po dehiscenci operační rány. Druhým typem jizev jsou jizvy 

hyperplastické, dělící se dále na hypertrofické a keloidy. Hypertrofické jizvy ohraničuje 

samotná rána, ve které dochází k hyperproliferaci kolagenu, překvapivě však bývají 

klinicky němé. Druhá varianta hyperplastických jizev, keloidy, naproti tomu přesahují 

hranici rány a jsou známy predilekční lokality jejich výskytu na těle, kde obtěžují pacienta 

svěděním až bolestí (Smičková, 2011).  

Mezi další pooperační komplikace související s výše uvedeným textem patří 

z dlouhodobého hlediska srůsty v dutině břišní, o nichž píše ve svém článku Špaček 

(2019), který zároveň upozorňuje na zvýšený výskyt srůstů v závislosti na genetických 

predispozicích, termickém či jiném poškození tkáně, včetně ischémie a některých léků. 

Mezi klinické projevy srůstů patří mimo infertilitu i bolest v oblasti břicha a obstrukce, 

Obrázek 4 Hojení tkáně (Perkins, 2018) 
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převážně tenkého střeva. Autor dále poukazuje na výhodu miniinvazivních přístupů 

s minimálním poškozením tkání pro pacienty v souvislosti se srůsty (Špaček, 2019).  

V boji proti vytvoření adhezí se dá uplatnit již perioperativně metoda aplikace 

mechanické bariéry, konkrétně pro peritoneum se nabízí tuhé celulózní peány, tekuté či 

gelové formy bariér. Zpravidla si mezi těmito možnostmi volí sám operatér. Je možné se 

setkat i se zmínkou o prospěšnosti a účinnosti fyzioterapie, konkrétně viscerální 

manipulace, ve vztahu k prevenci vzniku srůstů. Farmakologické preparáty nebyly zatím 

v praxi prokázány na člověku jako účinné v souvislosti s touto problematikou, přestože 

se alespoň genová a hormonální terapie jeví slibně (Capella-Monsonís et al., 2019).   

Nejen kvůli narušení fyziologické funkce břišní stěny, ale v případě operací na 

rektu i vlivem mechanického zásahu do svalů pánevního dna, trpí někteří pacienti 

poruchami kontinence moči i stolice. Kontinence je závislá na objemu a konzistenci 

stolice, funkční kapacitě colon a rekta, aktivitě vnitřních i vnějších sfinkterů a svalů 

pánevního dna, senzorické funkci rekta a análního kanálu. V neposlední řadě je závislá 

na kognitivních funkcích jedince (International Foundation for Gastrointestinal 

Disorders, 2016). Rozlišujeme mezi inkontinencí částečnou s únikem plynů či malého 

množství stolice tekutého charakteru a úplnou s častým nechtěným únikem tuhé stolice. 

Fekální inkontinencí rozumíme „nekontrolované úniky stolice po dobu alespoň 1 měsíce 

u osob starších 3 let“ (Kolář et al., s. 600, 2009). Terapie této dysfunkce se věnuje 

koaktivaci břišních svalů, svalů pánevního dna a bránice, například v rámci metody 

Ludmily Mojžíšové, či pomocí biofeedbacku (Ježková & Kolář, 2009). Z terapeutických 

postupů se dají uplatnit také Kegelovy cviky, cílené na sílu svalů pánevního dna včetně 

sfinkterů (Huang & Chang, 2020).  
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3 VISCEROSOMATICKÉ A SOMATOVISCERÁLNÍ 

VZTAHY 

Mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem existuje obousměrná provázanost 

na základě reflexního a neurohumorálního působení. V případě viscerosomatických 

vztahů se interní porucha orgánu projeví přes nociceptivní aferentaci změnou svalového 

tonu, jehož následkem je až změna pohybového projevu jedince. Tyto změny se projeví 

na mnoha úrovních, od kloubních blokád, přes trigger points ve svalech, až po změnu 

kožní potivosti, protažitelnosti a dermografismu. Součtem těchto změn vzniká tzv. 

„viscerální vzorec“, který bývá mnohdy specifický pro daný orgán. Právě pro oblast 

tlustého střeva pozorujeme reflexní změny v mezogastrické oblasti břišních svalů a ve 

svalech bederní páteře, jedná-li se o orální část střeva, naopak u aborální části trávicího 

traktu nacházíme změny ve svalovém napětí svalů pánevního dna a hypogastrické části 

břišní muskulatury. Bitnar dále uvádí změny v křížokostrčním skloubení, blokády 

nepravých žeber a hypertonii v m. quadratus lumborum, m. erector spinae a m. iliopsoas, 

které úzce anatomicky souvisejí právě s colon. Naopak somatoviscerálním působením lze 

pomocí změn posturálního chování upravit i funkci interních orgánů (Bitnar, 2009).  

Výše zmíněné vztahy fungují recipročně, tedy i nefyziologické posturální chování 

má pro jedince mnohdy značné následky z hlediska fungování interních orgánů. Ty jsou 

fixované v břišní dutině na mnohočetných ligamentech a bursách, které jsou také 

náchylné ke změně svalového tonu, původně vzniklého na somatickém či reflexním 

podkladě v pohybovém aparátu (Bitnar, 2019).  



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

32 

4 PROGRAM ERAS  

Již v roce 2001 byla založena předními evropskými profesory mezinárodní 

studijní skupina ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), která má za cíl zlepšit 

perioperační péči o pacienty, výsledný efekt operace a zotavení. Kromě mnoha dalších 

specializací se program zaměřuje na kolorektální resekce. Na toto téma byly vypracovány 

spolu s mezinárodní a evropskou organizací (IASMEN & ESPEN) zabývající se výživou 

a metabolismem v chirurgii směrnice pro péči o pacienty po střevním chirurgickém 

zákroku (ERAS®Society, 2016).  

V předoperačním období doporučují směrnice včasnou a úplnou informovanost 

pacienta a jeho příbuzných o zákroku, psychologickou intervenci v případě úzkosti a 

seznámení s operačním týmem. Studie prováděné na pacientech převážně vyššího věku 

neprokázaly benefit zvýšené fyzické aktivity a zdatnosti v předoperačním období, ale 

nemohou jej ani vyvrátit. Naproti tomu se jasně ukázalo, že pacienti s historií abusu 

kouření či alkoholu by měli tyto škodlivé látky vynechat nejméně 4 týdny před výkonem 

pro snížení rizika komplikací, jako například zvýšené krvácivosti či naopak zvýšené 

srážlivosti krve a tendence ke vzniku tromboembolické nemoci (ERAS®Society, 2016).  

Původní chirurgické doporučení k podstoupení předoperační mechanické 

přípravy střev ve formě orální či klystýru však ve studii z roku 2019 (Ehrlich) nebylo 

prokázáno jako jednoznačně přínosné, neboť pacienti, kteří tuto přípravu podstoupili, 

měli stejné procento dehiscencí ran a jen malý procentuální náskok v oblasti prevence 

infekce operační rány. Pacienti, u nichž byla nutná reoperace a podstoupili mechanickou 

přípravu střev, dokonce tvořili skupinu o 1% větší. Dle nejnovějších směrnic 

ERAS®Society, počtvrté přepracovaných, se mechanická příprava střev jeví přínosnou 

pouze v případě současné aplikace orálních antibiotik, nikoli při jejím samostatném 

využití (Gustafsson et al., 2019). Toto téma je však stále pečlivě diskutováno a 

v budoucnu lze očekávat studie s co největším počtem pacientů (Rollins, Dileep, Robo, 

2020).  

Cavallaro a Bordeianou (2019) prezentují výše zmíněná nejnověji upravená 

doporučení tak, jak jsou využívána v praxi v Massachusetts General Hospital. 

V předoperační fázi se zaměřují na předoperační dietu, zahrnující dostatek přijatých 

tekutin a sacharidů 2 dny před operací, dále na důkladnou hygienu v oblasti plánovaného 

řezu – pacienti jsou vyzváni k omytí tekutým chlorhexidinovým mýdlem 2 dny před 

operací, spolu s antibiotickou profylaxí a laxativy. Během operace je kladen důraz na 
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vhodný výběr takové anestezie, která by umožnila rychlou rekonvalescenci a střevní 

motilitu a nezatěžovala pacienta nutností užívat opiáty v prvních pooperačních dnech. 

Pozornosti by neměla opět uniknout ani dostatečná sterilita operačního pole, zvážení 

nutnosti zavedení intra-abdominálních drenů a nasogastrických sond, které představují 

pro pacienta další zátěž. V neposlední řadě se často vyskytuje nauzea a zvracení, které by 

mělo být vhodně potlačeno antiemetiky, a to během operace i profylakticky před ní. 

Autoři se zmiňují v kontextu pooperační péče také o snaze o časnou mobilizaci a zahájení 

rehabilitačního procesu s cílem obnovit motilitu střev a ostatní funkce 

gastrointestinálního traktu co nejdříve a předejít plicním komplikacím a celkové 

dekondici. Pacienti jsou vyzýváni již 3 h po umístění na pooperační jednotku intenzivní 

péče (JIP) k přesunu z lůžka na židli a k aktivní účasti v rámci jedné fyzioterapeutické 

cvičební jednotky již v den operace, tj. den 0. První den po operaci se přistupuje ke 3 

cvičebním jednotkám za den a pokračuje se v tomto režimu minimálně 3 cvičení denně i 

nadále (Cavallaro & Bordeinaou, 2019).  
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5 DÝCHÁNÍ 

Dýchání jako vitální funkce hraje velkou roli nejen v samotné výměně dýchacích 

plynů a zajištění okysličení krve, ale i v dynamice páteře. Samotné dýchací pohyby jsou 

sice řízeny neurofyziologicky, ale efektorem dýchacích pohybů je nakonec právě 

pohybová soustava, která pomocí svalů hýbe s kosterní složkou hrudníku, a tím dochází 

k rozvíjení a smršťování plic v úzké souvislosti se změnou tlaku v plicích i v hrudní 

dutině. Plíce mají tendenci se smršťovat, takže inspirační svaly musí tuto tzv. elasticitu 

plic překonat, aby došlo k jejich rozvinutí. Řídící signál z prodloužené míchy je vyslán 

ke svalům, které můžeme dělit na inspirační, expirační a dále na hlavní a pomocné. Za 

hlavní inspirační sval lze označit bránici a mm. intercostales externi, běžící 

kraniokaudálně a dorzoventrálně. Mezi pomocné synergisty jsou řazeny mm. scaleni, m. 

sternocleidomastoideus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi, m.serratus posterior 

superior, mm. pectorales a m.subclavius. Tyto pomocné svaly aktivně spolupracují 

zejména při zvýšené dechové práci či při patologických stavech. Mezi hlavní expirační 

svaly se řadí mm. intercostales interni et intimii s ventrodorzálním průběhem. Jejich 

pomocnými synergisty jsou svaly stěny břišní včetně m. quadratus lumborum. Rozvíjení 

hrudníku se ovšem kromě svalové činnosti manifestuje charakteristicky podle tvaru žeber 

a jejich pohybů. Jedná se o pohyb antero-posteriorní, vyjádřený nejvíce u 6.–8. žebra, a o 

pohyb latero-laterální u dolních žeber. Trajektorie a osa pohybu žeber je přitom dána 

jejich anatomickou stavbou a trojím zakřivením, ale především podle skloubení s hrudní 

kostí v art. sternocostales a páteří, na které v art.capitis costae a art. costotransversaris 

dochází ke spojení hlavičky a hrbolku žebra s obratlem (Dylevský, 2009).  

Obrázek 5 Mechanika dýchání (©By OpenStax College [CC BY 3.0]) 
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Právě tyto dvě zadní styčné plochy určují směr osy, kolem které se žebro zdvihá, 

klesá a otáčí. Osa pohybu směřuje dorzolaterálně šikmo a prochází hlavicí žebra. Při 

bráničním typu dýchání se hrudní kost a celý hrudní koš pohybují v předozadním a 

laterolaterálním směru, naopak při kostálním typu se pohyb odehrává ve směru 

kraniokaudálním. Na takto komplexním pohybu se podílí nejen spojení žeber s hrudní 

páteří, ale i spojení žeber a hrudní kostí v art. sternocostales, jak bylo již zmíněno, dále 

v art. interchondrales spojujícím chrupavky 7. – 10. žebra k sobě a také art. 

sternoclaviculare. Při patologickém dechovém vzoru dochází naopak ke kraniokaudálním 

pohybům v art. acromioclaviculares (Kolář, 2009).  

Samotný nádech působí na svalovou soustavu obecně excitačně, v sagitální rovině 

navíc se vzpřimovacím efektem na páteř, zejména její hrudní část. Tohoto hojně 

využíváme například u metody postizometrické relaxace a při mobilizacích, kdy nádech 

facilituje vzpřimování společně s pohledem nahoru a výdech naopak. Při pohybu ve 

frontální rovině způsobí nádech malý odpor proti lateroflexi a výdech umožní mobilizaci 

(Lewit, 2003). Zajímavou výjimku popsal Gaymans (1980) a tvoří ji při mobilizaci do 

lateroflexe některé krční a hrudní segmenty, které se naopak uvolní a mobilizují do 

nádechu. Mezi tyto segmenty se řadí liché a C7, Th1. 

Pozornosti by neměl uniknout ani vliv fyziologického dýchání na interní orgány. 

Při ideální aktivaci bránice totiž dochází při inspiriu k jejímu oploštění, a tím ke stlačení 

a poklesu orgánů uložených v dutině břišní, což podporuje motilitu střev (Kolář, 2009).  
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6 REHABILITACE A FYZIOTERAPIE PO OPERACI KRK 

Dle definice World Health Organization (WHO) se rehabilitací rozumí „soubor 

intervencí potřebných k řešení vzniklých či pravděpodobně se v budoucnu vyskytujících 

limitacích v každodenním fungování jedince v důsledku stárnutí či zdravotního stavu, 

včetně chronických onemocnění, poruch, zranění či traumat“. WHO dále uvádí příklady 

limitovaného fungování v oblastech myšlení, komunikace, zraku a sluchu, přesouvání, 

navazování sociálních vztahů a udržení zaměstnání. Z této definice vyplývá další 

rozdělení rehabilitace na léčebnou, sociální, pedagogickou, pracovní a psychologickou. 

Cíl však zůstává jeden, a to umožnit jedinci opětovné zapojení do každodenních aktivit 

plnohodnotného života (WHO, 2020).   

Z hlediska léčebné rehabilitace se tato práce zaměřuje na výživu, fyzioterapii a 

její dílčí komponenty nejvíce související s pooperační léčbou u karcinomu tlustého střeva. 

Tedy na kineziologický rozbor a jeho hodnocení, dýchání a respirační fyzioterapii, péči o 

jizvu, bolest, vyšetření posturálních funkcí a pohybový režim.  Z oblasti rehabilitace 

sociální pak na kvalitu života pacientů. 

6.1 Respirační fyzioterapie  

Respirační fyzioterapie (RFT), jako součást pohybové léčby pacienta a součást 

plicní rehabilitace, představuje zásadní metodiku využívanou nejen u onemocnění 

respiračního systému, ale u všech jiných chorob a stavů, které s sebou nesou riziko 

zhoršení ventilačních parametrů či nefyziologického dechového projevu jedince. 

Samotná RFT obsahuje drenážní, instrumentální, relaxační a inhalační techniky, 

dechovou gymnastiku (DG) a také kontrolu kašle (Zdařilová, Burianová, Mayer, Ošťádal, 

2005). 

Mezi 3 hlavní cíle, na které se RFT zaměřuje ve své metodice, patří dušnost, kašel 

a zvýšená produkce bronchiálního sekretu, které všechny mají vliv na schopnost 

samostatného pohybového projevu pacienta. Důležitou vlastností RFT je možnost jejího 

uplatnění i u pacientů, kteří nemohou spolupracovat. Tím se využití metodiky posouvá za 

hranice standardního plicního oddělení i na JIP, akutní resuscitační oddělení (ARO) i 

pooperační péče. U celého spektra pacientů se také přikládá důraz na pohybovou aktivitu, 

která zlepšuje fyzickou i psychickou výkonnost a promítá se tak do celkové kvality života 

pacienta, který již dnes není vnímán jen v úzkém kontextu s tělesným zdravím, ale naopak 

v modelu bio-psycho-sociálním (Kolář, Šulc, 2009).  
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Podobně jako u jiných oborů, i ve fyzioterapii přistupujeme k individuálnímu 

pojetí problémů daného pacienta, jeho schopností i omezení, následně tedy i k vytvoření 

individualizovaného rehabilitačního plánu. Co dále výsledky práce fyzioterapeuta zlepší, 

je propojenost odborností a multidisciplinární spolupráce, stejně jako pohled na člověka 

v kontextu celé jeho tělesné i duševní roviny. Z toho vyplývá podstata úspěšného 

fyzioterapeutického působení, kdy přistupujeme kromě RFT i ke korekci posturálních 

funkcí a relaxační průpravě. Máček a Smolíková (1995) poukazují na efektivitu a význam 

aktivního zvyšování tělesné zdatnosti jedince, s přihlédnutím k bezprostředním účinkům 

prováděného pohybu na respirační parametry. Při inaktivitě jedince totiž velmi rychle 

dochází k dekondici, zhoršení dušnosti a celkové únavnosti i při minimální aktivitě, což 

v důsledku komplikuje samotnou pohybovou léčbu. Zhoršení tělesné zdatnosti se projeví 

v mnohem větším rozsahu, než pouze na kardiorespiračním systému, ale i na snížené 

svalové síle a vytrvalosti, duševní aktivitě a celkové motivaci a ladění pacienta (Máček, 

Smolíková, 1995). 

6.1.1 Metody a postupy respirační fyzioterapie 

Mezi metody a postupy RFT patří: 

• Dechová symptomatologie 

• Dechový trénink a dechové trenažery 

• Dechová gymnastika 

o Statická 

o Dynamická 

o Mobilizační nebo kondiční 

• Airway clearance techniques (ACT) 

o Aktivní cyklus dechových technik (ACBT) 

o Autogenní drenáž (AD) 

o PEP systém  

o Intrapulmonální perkusivní ventilace (IPV) 

o Inhalační léčba a drenážní techniky 

o Tělesná cvičení  
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Aktivní cyklus dechových technik 

Metoda ACTB vyžaduje aktivní účast pacienta, ovšem nabízí mnoho obměn, jak 

a kde lze cvičení provádět. Její 3 složky se dají vzájemně kombinovat a prostředí, ve 

kterém pacient cviky může provádět, je jakékoli, kde se pacient je schopen soustředit na 

svůj dech, a to vsedě i vleže. ACTB pojímá 3 dílčí techniky (Smolíková in Kolář, 2009). 

První z nich je cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku, při kterém pacient provede 4 

pomalé nádechy maximálního možného objemu vzduchu, aby tak dosáhl maximálního 

okysličení i v kolaterálních alveolárních prostorách plic, kam by při běžném nádechu 

nebyl schopen kyslík ventilovat, spolu s mobilizací hrudníku. Následuje zadržení dechu 

na 3 s a volný výdech ústy. Právě zadržení dechu je přisuzována spojitost s prevencí 

kolapsu plicní tkáně. Druhá – technika silového výdechu a huffing – vyžaduje větší 

aktivitu expiračních svalů i pozornost pacienta, dochází při ní ke 2 výdechům uvolněnými 

otevřenými ústy s otevřenou glottis, po kterých pacient buď krátce zakašle, nebo provede 

1 prudký výdech, tzv. huffing. Při této technice dochází k posunu hlenu směrem 

k centrálním bronchům. Huffing však kromě samotné mobilizace hlenu působí na jeho 

viskozitu pomocí smykových třecích sil, které při jeho provádění vznikají (Pryor, 1999). 

Poslední část ACTB tvoří kontrolované dýchání s relaxovanými svaly, ale se 

zaměřením do oblastí dolních žeber (Zdařilová et al., 2005).  

Autogenní drenáž 

Jedná se o vysoce účinnou drenážní techniku umožňující samostatné a polohově 

flexibilní provádění pacientem. Pomalý volný nádech nosem je následován inspirační 

pauzou o délce trvání 3-4 s, poté pacient opět pomalu a plynule vydechuje otevřenými 

ústy s otevřenou glottis. Průběh této techniky je přitažlivý z hlediska nenápadnosti. Při 

jejím provádění se v první fázi nejprve sputum odlepí od stěn plicního parenchymu, proud 

vzduchu ho sesbírá a v poslední fázi také evakuuje do horní části bronchů, kde by měl být 

pacient schopen sputum vykašlat (Smolíková, 2009).  

PEP sytém a jeho varianty 

Positive expiratory pressure (PEP), pozitivní výdechový přetlak se často vyžívá 

u pacientů s tendencí ke kolapsu dýchacích cest, se zvýšenou tvorbou hlenu či 

neschopností účinně hlen odstranit. PEP nabízí úlevu od projevů dušnosti, zlepšení plicní 

ventilace, průchodnosti a hygieny dýchacích cest. Nejvíce se tato metoda využívá u 

pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), avšak lze ji aplikovat na široké 

spektrum pacientů, kterým tak můžeme pomoci s expektorací hlenu, neboť výdech proti 
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přetlaku zvyšuje intrabronchiální tlak, čímž nedochází ke kolapsu bronchů (Olsén, 

Westerndahl, 2009). PEP může být aplikován mnoha způsoby a variantami, například 

s různě velkým odporem od 10 cm H2O do 100 cm H2O, nebo ve variantě oscilujícího 

PEP (Smolíková, 2009) 

Nejjednodušší varianta aplikace PEP, výdech přes ústní brzdu, nevyžaduje žádnou 

asistenci druhé osoby ani nutnost přítomnosti některého z přístrojů a může napomoci 

kontrole kašle a zklidnění pacienta. Olsén a Westerdahl (2009) zmiňují efekt zlepšení 

saturace arteriální krve kyslíkem (SaO2) u pacientů využívající ústní brzdu v porovnání 

s volně dýchajícími pacienty. Z přístrojových variant se nabízí PEP maska s náústkem či 

zakrytím celého obličeje, dále Threshold PEP, TheraPEP, ezPAP. Všechny zmiňované 

pomůcky se řadí mezi neoscilující a využívá se u nich výdechového odporu o hodnotách 

5-20 cm H2O či 10-20 cm H2O. Pacient volně ale zhluboka nadechuje, poté nastává 

inspirační pauza na 3 s a vydechuje přes odpor jednocestné chlopně přístroje dvojnásobně, 

u některých přístrojů až pětinásobně dlouhou dobu, než trval nádech (Žurková & 

Skřičková, 2012). 

Oscilující PEP existuje zaprvé jako High Frequency Chest Wall Oscillation device 

(HFCWO), tj. přístroj pro vysokofrekvenční oscilaci hrudní stěny, skládající se 

z nafukovací vesty připojené k pulznímu generátoru vzduchu. Přístroj pracuje na 

frekvenci 525 Hz a s tlakem 50 cm H2O, s mobilizujícím a uvolňujícím účinkem na 

sputum v dýchacích cestách. Zadruhé se vyskytuje jako Oral High Frquency Oscillation 

Device (OHFO), tedy ústní vysokofrekvenční oscilace, využívající stejné principy jako 

HFCW (A. Hristara-Papadopoulou, J. Tsanakas, G. Diomou,O. Papadopoulou 2008). 

V praxi hojně využívaná je též Acapella s frekvencí 0-30 Hz a Flutter s frekvencí 6-20 

Hz. U Flutteru, který je tvarován jako dýmka složená z ústní části, kloboučku, oscilační 

kuličky a perforovaného uzávěru, si pacient může pomocí různého sklonu přístroje 

modulovat frekvenci, a tím i obtížnost. Naopak přístroj Acapella nabízí mnoho alternativ, 

a to podle schopnosti pacienta udržet průtok v litrech za minutu či v mililitrech za 

sekundu na určité hodnotě, ale s podmínkou doby trvání alespoň 3 s. Nezávisle na výběru 

přístroje, vždy je nutné dodržovat správný metodický postup z hlediska polohy pacienta 

i počtu opakování a četnosti fyzioterapeutických vstupů. Nejefektivnější polohou pro 

cvičení ACT s přístroji či bez nich, zůstává sed s oporou o lokty s napřímenou zejména 

hrudní páteří, vycházející z mírné anteverze pánve a stabilní oporou o dolní končetiny 

(Žurková & Skřičková, 2012; Smolíková, 1995). 
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6.2 Péče o jizvu a srůsty 

Pokud se jizva klinicky nemanifestuje, je fyziologická. V opačném případě 

mluvíme o aktivní jizvě, která může pacientům činit potíže na různých úrovních. Aktivní 

jizvu detekujeme již prvotní palpací, kdy narážíme na zvýšenou potivost, kožní tření, 

zhoršenou protažitelnost a posunlivost hlubších tkání vůči sobě. V oblasti břišní stěny lze 

dokonce pozorovat snížený rozsah extenze bederní páteře provázený bolestí v těchto 

místech, s kauzálním vztahem k jizvě (Ježková, Kolář, 2009).  

Z terapeutických postupů uvádí Lewit (2003) protažení pojivové řasy mezi prsty 

či dlaněmi ve tvaru písmene C nebo S do předpětí po dobu, než dosáhneme tzv. fenoménu 

tání. Další technikou při ošetření jizev je tlaková masáž, která podporuje prokrvení a tím 

urychluje hojení, navíc se dá využít v případě retrahované jizvy, kdy nemůžeme vytvořit 

řasu. Při ní opět působíme adekvátním tlakem do zblednutí nehtové ploténky až do 

uvolnění tkáně (Lewit, 2003).  

Jako podporu hojení operační rány lze uplatnit následující doporučení dle 

Janíkové (2013): 

• zabránit přístupu infekčních agens, 

• nestrhávat z rány strup, 

• vhodně volit pohybové aktivity s minimálními nároky a tahy na jizvu, prvních 6 

týdnů zejména, 

• po dobu 4 týdnů od operace se vyhnout maceraci jizvy ve vaně a dbát na šetrné 

hygienické prostředky,  

• alespoň 3 měsíce po operačním zákroku jizvu nevystavovat přímému slunečnímu 

svitu, ale ani zvýšeně vlhkému či chladnému prostředí, 

• nosit volné oblečení z přírodních materiálů, 

• provádět tlakovou masáž 2 týdny po vytažení stehů alespoň 10 minut 3x denně, 

• zhojenou jizvu pravidelně promašťovat a masírovat buď speciálními přípravky, 

nebo sádlem či vazelínou, Indulonou, apod. 

Na stejném principu je založena i viscerální manipulace, která dle Harvey (2010) 

představuje praktickou terapii s cílem dosáhnout fyziologických pohybů jak uvnitř, tak 

mezi jednotlivými vnitřními orgány, jejich pojivovými tkáněmi a jinými strukturami těla, 

kde byl narušen normální pohyb. Optimalizaci pohybů a funkce vnitřních orgánů může 

tělo díky svým autoreparačním mechanismům získat právě s naší manuální dopomocí. 

Pohyb je zde postaven do role základní a zásadní podmínky života, ať už na úrovni 
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orgánů, pojivových tkání či celého lidského těla. Právě srůsty a fasciální i vazivové 

restrikce mohou pohyb omezovat a vyústit až v sekundární obtíže s odlišnou lokalizací 

na těle. Proto by se terapeut měl na pacienta vždy zaměřit komplexně a nesměřovat svou 

pozornost pouze na — v tomto případě — operační ránu. Viscerální terapie si klade mimo 

jiné za cíl podpořit proces hojení, uvolnit již existující srůsty, obnovit prokrvení tkání i 

odtok lymfy, dodávku chemických látek a hormonů, přenos nervového vzruchu a 

především funkci. Z toho vyplývá i snížení bolestivosti a zmírnění zánětlivé odpovědi, 

snížení svalového napětí, sekundárně tím zvýšit kloubní rozsahy. Autorka upozorňuje na 

skutečnost, že využití viscerální manipulace je velmi široké a dá se aplikovat i na potíže 

na první pohled s vnitřními orgány nesouvisející, protože vztahy mezi vnitřními orgány a 

jinými systémy jsou reciproční. Samotná aplikace viscerální manipulace má být jemná, 

co nejnižší možnou silou, v podobě komprese, mobilizace a protahování tkání (Harvey, 

2010). 

6.3 Časná mobilizace a zahájení RHB 

S rehabilitací se začíná co nejdříve po operaci, při vědomí pacienta, a to s RFT, 

v podobě nácviku odkašlávání, huffingu, kontroly kašle, hlubokého a lokalizovaného 

dýchání. Takto lze předejít zvýšenému zahlenění a z toho vyplývajících respiračních 

komplikací. Pacient by měl být edukován o nutnosti operační ránu přidržet oběma rukama 

a působit lehkým tlakem, pokud by měl potřebu vykašlávat (Ježková & Kolář, 2009).  

Dále se provádí jednoduché cviky na lůžku se zařazením cviků pro prevenci 

vzniku tromboembolické nemoci (TEN), jako například střídavá extenze a flexe 

v hlezenních kloubech, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris a mm. glutei. 

Aktivace těchto svalů působí jako svalová pumpa a podporuje tok krve i odtok lymfy 

z dolních končetin (Krška, 2011). 

V závislosti na stavu pacienta se může přejít k nácviku vertikalizace do sedu. 

Pacient nejprve provede postupně semiflexi v obou kyčelních i kolenních kloubech, poté 

se přetočí na bok a současně se svěšením obou bérců z lůžka se opře o dlaň svrchní horní 

končetiny a loket spodní horní končetiny, poté plynule přejde do sedu. Tento postup šetří 

nejen operační ránu ale i svaly břišní stěny. První pooperační den lze od pacienta, opět 

s přihlédnutím k jeho stavu, očekávat vertikalizaci do stoje i chůzi na krátkou vzdálenost, 

v případě potřeby s dopomocí. Vždy je nutné mít na paměti riziko vzniku ortostatické 

hypotenze a následného pádu (Ježková & Kolář, 2009). 
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Časná mobilizace pacienta a důraz na fyzickou aktivitu po operaci se jeví jako 

prospěšné vzhledem nejen k dlouhodobé fyzické kondici, ale i ve vztahu ke kvalitě 

spánku a redukci únavy, což jsou faktory zahrnuté (Kuipers, Grady, Lieberman, 

Seufferlein, Sung, Boelens, Van de Velde, Watanabe, 2015).   

6.4 Kvalita života 

Kvalitu života vykresluje WHO jako velmi široký a komplexní koncept 

související s fyzickým i psychickým zdravím jedince, jeho fungováním ve společnosti, 

vnímáním sebe sama, to vše v kontextu prostředí a jeho rysů. Nástrojem ke zjištění kvality 

života jsou původně 2 dotazníky vytvořené samotnou organizací WHO již v roce 1991, 

z nichž obsáhlý dotazník WHOQOL-100 se zabývá fyzickým zdravím, prožíváním, 

úrovní nezávislosti, sociálními vztahy, spiritualitou a celkovou kvalitou života. Pro 

časovou náročnosti a obsáhlost byla vytvořena zkrácená verze tohoto dotazníku, 

WHOQOL-BREF, s 24 otázkami z oblasti fyzického zdraví, prožívání, sociálních vztahů 

a prostředí. Obě verze jsou však určeny pro respondenty do 65 let věku, a proto vznikla 

ještě verze WHOLQOL-OLD (adiktologie.cz)  

Z obecně zaměřených dotazníků dále patří mezi nejznámější a široce používané 

dotazník Short Form 36 (SF-36) s 36 otázkami rozdělenými do 8 oblastí, týkajícími se 

opět fyzického zdraví, fyzické role člověka, tělesné bolesti, celkového zdraví, vitality, 

duševního zdraví, emocí a sociálního působení respondentů.  Aby bylo možné zjistit a 

vyhodnotit kvalitu života speciálně u onkologických pacientů, vznikla široká škála těchto 

dotazníků podle typu onkologického onemocnění, tedy i speciálně pro kolorektální 

karcinom. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) nabízí 

dotazník EORTC-QLQ-C30, týkající se obecně onkologického onemocnění, dá se ale 

doplnit o dotazník EORTC-QLQ-CR29, úzce zaměřený právě na pacienty kolorektálním 

karcinomem.  

6.5 Bolest a její význam v rehabilitaci 

Bolest definuje International Association for the Study of Pain (IASP) jako 

„nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušenost spojenou s akutním nebo 

potenciálním poškozováním tkání“ (in Rokyta, s.21, 2009). Z definice vyplývá, že 

původním informačním přínosem je schopnost upozornit člověka na možné či probíhající 

nebezpečí a trauma, aktivizovat ho k protektivnímu jednání. V tomto případě se mluví o 

bolestí akutní, která trvá zpravidla v rámci hodin, maximálně dní, bývá jasně lokalizována 
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a v případě včasného jednání zdravotnických pracovníků má i dobrou prognózu na 

zlepšení. Organismus na akutní bolest reaguje obdobně jako na stres, tedy mobilizací 

energetických zásob a následným katabolickým efektem, zvýšenou činností srdce, 

zvýšením svalového napětí, ovšem na úkor dechových funkcí a funkce bránice. 

K prevenci takovéto zátěže pacienta se u akutní bolesti spojené s operačním zákrokem 

dnes již běžně podávají analgetika preoperativně i postoperativně (Fričová, 2009). 

Bechert a Abraham ve svém článku popisují nepopiratelnou souvislost mezi 

bolestí a hojením ran, stejně tak s výše zmiňovanou kvalitou života. Bolest vyjma 

fyzického vnímání má přesah do psychické sféry, pacienti s perzistujícími bolestmi bývají 

úzkostní až depresivní. Autoři upozorňují na negativní dopad podceňování bolesti 

z hlediska zdravotnických pracovníků, kteří mají tendenci hodnotit bolest pacienta podle 

svých predikcí a svých zkušeností, ale vnímání bolesti je subjektivní a pro každého 

jedince specifické, záleží na věku, zkušenosti i celkové kondici. V odlišném vnímání 

bolesti u jednoho pacienta může hrát roli jeho aktuální fyzický i psychický stav, ale také 

často opomíjené prostředí, související s teplotou v místnosti, denní době konaného 

zákroku i polohování pacienta. Ovlivnění bolesti dnes dalece přesahuje pouze 

farmakologické řešení, nabízejí se i metody jako relaxace, meditace, muzikoterapie a 

z oblasti fyzioterapie lehká fyzická aktivita či fyzikální terapie (Bechert, Abraham 2009).  

Článek autorů Koyama, McHaffie, Laurienti, Coghill, (2005) představuje 

výsledky zkoumání závislosti našeho očekávání a zkušeností s bolestí na výsledném 

prožívání bolesti. Zkoumání těchto vztahů bylo provedeno na zdravých probandech, lišila 

se očekávání bolestivého podnětu i teplota teplotního stimulátoru. Pokud probandi této 

studie očekávali bolest déle, navíc spojenou s větší teplotou, uváděli poté i větší intenzitu 

prožité bolesti a naopak. Takovýto výsledek má veliký význam pro praxi, kde můžeme 

využít pozitivního terapeutického působení i přístupu k pacientovi, snížit tak jeho úzkost 

a hodnotu očekávané bolesti, tím i výsledný bolestivý prožitek samotný.  

 Zabýváme-li se bolestí chronickou, dojdeme k závěru, že pozbývá varovného 

účinku, pacient trpí bolestí v řádu nejméně 3 měsíců, nejdéle v horizontu let. Chronickou 

bolest je obtížné přesně lokalizovat, neustává většinou ani po déletrvající léčbě a čím déle 

trvá, tím se pravděpodobnost jejího vymizení snižuje, což pacienta vyčerpává a frustruje 

(Fričová in Rokyta, 2009). Kromě dělení bolesti na akutní a chronickou se bolest dělí dle 

svého charakteru a kvality na tupou, pálivou, hlodavou, řezavou, píchavou, svíravou, 

štípající. Z psychologického hlediska se ptáme na tyto otázky: 

1) Kde to bolí? – lokalizace a topologie. 
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2) Jak moc to bolí? – intenzita. 

3) Kdy to bolí? – určení v čase.  

4) Jak to bolí? – kvalita.  

5) Zmírňující a zhoršující manévry a aktivity.  

Zjišťuje-li se intenzita pacientovy bolesti, lze si od něj nechat na škále v podobě 

10 cm dlouhé přímky označit bod, kam by svou bolest zařadil. Visual Analogous Scale 

(VAS), tedy vizuální analogová škála intenzity bolesti se využívá v širokém měřítku pro 

svou jednoduchost a názornost. Levý konec této přímky tvoří nulová či minimální bolest, 

opačný pak maximální možná bolest. Největší efektivitu při zjišťování intenzity bolesti 

prokázala VAS ve spojení s NPRS (Numerical Pain Rating Scale) a MPQ (McGill Pain 

Questionnaire). NPRS je číselná verze VAS k hodnocení intenzity bolesti, kdy na přímce 

rozdělené čísly od 1 do 10 pacient vybere celé číslo, každé je navíc slovně popsáno 

(Křivohlavý, 2002; Kahl, Cleland, 2005). 

6.6 Výživa 

Dodržování nutričních doporučení může poskytnout preventivní účinek proti 

nádorovému onemocnění. V primární prevenci u KRK se tato doporučení vztahují na 

zvýšený příjem kyseliny listové, ovoce a zeleniny, celozrnných výrobků a luštěnin, 

mléčných výrobků, suplementace magnesiem, kalciem a vitaminem D a B6. O přínosech 

konzumace vlákniny se stále vedou spory, protože chybí dostatek důkazů ukazujících 

přímou souvislost s nižším výskytem KRK, to samé platí pro kávu a čaj. Naopak jasně 

negativní účinky mají vysoce průmyslově zpracované masné výrobky, nadměrná 

konzumace červeného masa, alkoholu v množství přesahujícím 50 g denně (pro tlusté 

střevo konkrétně více než 28 g denně) a živočišných tuků. U červeného masa hovoří 

WHO až o 17% nárůstu rizika vzniku KRK při denní konzumaci přesahující 100 g. Po 

operaci KRK měli vyšší míru rizika rekurence nádorového onemocnění pacienti 

nedodržující tato dietní opatření (Thanikachalam, Than, 2019). 

Právě výživa má i v pooperační fázi velký dopad, a to nejen na proces hojení, ale 

i na celkovou aktivitu a stav organismu. Pacienti po operaci často trpí nechutenstvím a 

nauzeou, avšak konkrétně v případě operace KRK s častou resekcí střeva, má šetrná 

realimentace vliv na motilitu a znovuobnovení fyziologické funkce střev. Toho lze 

dosáhnout postupným zařazováním častějších a menších porcí. Dojde-li k resekci části 

střeva, přistupuje se nejprve k podávání tekuté, kašovité, lehce stravitelné stravy. Velkou 

část makronutrientů v prvních dnech po operaci zaujímají sacharidy. Uplatňuje se také 
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celkově šetřící dieta, která do své charakteristiky zahrnuje nenadýmavost, nedráždivost 

chemickou ani mechanickou, v praxi také vynechání jídel kořeněných, pálivých. Pacienti 

by neměli přijímat horkou stravu ani horké nápoje. Proto jsou u malignit vhodné chlazené 

nealkoholické nápoje se zánět tlumícím účinkem. Dieta pacienta by měla splňovat i 

kritéria diety bezezbytkové, při níž omezujeme příjem hrubé vlákniny, například 

celozrnné pečivo, luštěniny a nadýmavou zeleninu. Ovoce podáváme jedině bez tvrdých 

slupek a pecek, v případě nutnosti rozmixované. Absolutní podmínkou je vynechání 

smažených pokrmů (Bretšnajdrová & Svačina, 2008). Mezi časté komplikace patří 

diarrhoea, pročež se přistupuje k zařazení stravy s nižším obsahem vlákniny, laktózy a 

tuků. Nastane-li diarrhoea, je nutné mít stále na paměti dostatečný přívod tekutin. 

Postupně je snaha o dosažení realimentace per os tuhou stravou již do týdne po zákroku, 

pokud je to možné. Samotná realimentace per os a její hladký průběh je jedno z kritérií 

pro propuštění pacienta do domácí péče (Holcátová, Svačina, 2008; Rušavý, 

Kreuzbergová, 2008). 

6.7 Obezita a fyzická aktivita 

6.7.1 Preventivní část 

S výživou souvisí i další doporučení v boji proti vzniku KRK i při jeho léčbě, a to 

udržování stálé váhy s korelací BMI v optimálním rozmezí do 25 a pravidelný pohyb. 

Souvislosti mezi abdominální obezitou, posuzovanou lépe než BMI poměrem obvodu 

pasu k obvodu boků, a nádorovým bujením byly prokázány konkrétně více u karcinomu 

s lokalizací v průběhu colon než u samotného rekta. Význam je přikládán také 

nejčastějším komorbiditám obezity, tedy inzulinrezistenci — buď samostatně se 

vyskytující či v rámci celého metabolického syndromu, a vyšším hladinám adipocytokinů 

jako proinflamatorních působků. Obezita představuje hrozbu a zvýšená rizika KRK jak 

pro muže, tak pro ženy, s malými rozdíly. Účinným řešením je kromě výše zmíněných 

výživových opatření také fyzická aktivita, která má v dostatečné intenzitě a frekvenci 

protektivní efekt. Intenzitu zátěže lze určit pomocí metabolického ekvivalentu (MET), 

který vyjadřuje energii vydanou během pohybu oproti energii vydané v klidu. Za 

optimální se považuje 30-60 minut aerobní zátěže střední až vyšší intenzity denně, tj. na 

úrovni 4,5 MET minimálně. Pro příklad v praxi je tato úroveň odpovídající chůzi po 

rovině rychlostí kolem 5 km/h. Nejen, že se následkem tělesné aktivity vyplavují menší 

množství inzulinu a proinflamatorních působků, ale dochází i ke snížení colon transit time 
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(CCT), tedy doba, za kterou sousto projde trávicím traktem. To zkracuje dobu působení 

případných kancerogenů na sliznici (Bardou et al., 2016; Novák, 2017). 

6.7.2 Léčebná část 

U pacientů s již diagnostikovaným KRK lze pomocí optimalizace tělesné váhy a 

případné obezity prostřednictvím pohybové aktivity snížit po předchozím podstoupení 

chemoterapie či chirurgického zákroku riziko recidivy a mortalitu. Ve studii Meyerhardta 

et al. (2006), byl zkoumán vliv fyzické aktivity různého týdenního rozsahu na mortalitu 

úzce související s KRK a mortalitu celkovou. Výsledky studie prokázaly, že pacienti 

věnující se pohybové aktivitě dosahující týdně více než 18 MET hodin, měli nejmenší 

riziko mortality specifické i celkové. Se snižujícím se počtem MET hodin týdně tendence 

ke zvýšení tohoto rizika úměrně rostla. Současná doporučení WHO pro zdravé osoby 

spojená s největšími benefity pro zdraví jedince jsou však vyšší, týdně mezi 50-66 MET 

hodin. Jestliže vezmeme jako výchozí a minimální doporučenou hodnotu 18 MET hodin 

týdně, příkladem specifických fyzických aktivit vhodných pro pacienty po operaci KRK 

by byly: 

• Domácí práce či práce na zahradě o intenzitě 4 MET – 270 min/týdně, 

• Rychlá chůze po rovině o intenzitě 6 MET – 180 min/týdně, 

• Středně intenzivní jízda na kole s intenzitou 7,5 MET – 144 min/týdně, 

• Odporový trénink intenzity 5 MET – 216 min/týdně. 

Kromě bezprostředního účinku fyzické aktivity na zdatnost jedince nalézáme 

velmi významnou souvislost s kvalitou života, projevující se soběstačností 

v každodenním počínání, sníženou unavitelností a zapojením se do společenských aktivit. 

Pohybově aktivní jedinci s diagnózou KRK měli ve studii podobnou kvalitu života jako 

populace bez nádorového onemocnění (Meyerhardt et al, 2016; Wang et al., 2019; 

UNIFY, 2020).  

K získání náhledu na míru fyzické aktivity pacienta lze již dnes využít 

nejrůznějších elektronických zařízení. Z běžně dostupných možností lze vybrat 

nejrůznější krokoměry, sporttestery, chytré hodinky napojené na mobilní aplikace, fitness 

náramky. Je však stále těžké určit jejich přesnost, senzitivitu a konečně i lidský faktor 

v tomto problému hraje svou roli, neboť někteří pacienti jsou neustálým přístupem 

k informacím derivovaným z těchto přístrojů stresováni a demotivováni. Zajímat se o 

fyzickou aktivitu pacienta by však mělo být samozřejmostí pro každého fyzioterapeuta 

(Schrack et al., 2017). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

K provedení praktické části byli vybráni 3 pacienti s diagnózou KRK bez 

předchozí chemoterapeutické či radiologické léčby. Ve dvou případech se karcinom 

vyskytoval ve flexura hepatica, ve třetím v oblasti colon descendens, vždy však bez 

přítomnosti metastáz. Ani u jednoho pacienta nebylo nutné zavedení stomie. Operace u 1 

pacienta měla paliativní charakter bez možnosti levostranné hemikolektomie, na rozdíl 

od zbylých dvou pacientů. Operační přístup u všech pacientů byl shodný –  horní střední 

laparotomie. 

U každého pacienta byla odebrána podrobná anamnéza a vyšetřeno několik 

parametrů, které byly hodnoceny v závislosti na jejich charakteru 1 den před operací, 3 

dny po operaci, 1 týden po operaci a 3 týdny po operaci, viz. Tabulky č. 1, 2 a 3. Dále 

byla vyšetřována kvalita života pacientů pomocí dvou specifických dotazníků; EORTC 

QLQ-CR29 a EORTC QLQ-C30, které byly zadány před operací a 3 týdny po operaci. 

Výsledky dotazníků byly prezentovány a porovnány před operací a 3 týdny po operaci, 

dále u dotazníku EORTC QLQ-C30 vzhledem k referenčním hodnotám. K vyšetření 

intenzity bolesti byla použita česká verze hodnotící škály VAS a NPRS.  

 Všichni pacienti byli předoperačně instruováni o správné vertikalizaci do sedu i 

z lůžka, metodách respirační fyzioterapie se zaměřením na účinnou expektoraci s fixací 

rány. Součástí terapie každého pacienta byly cviky na korekci postury a nácvik práce 

s jizvou.  
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7 KAZUISTIKA A MĚŘENÉ PARAMETRY 

 

Pacientka: V. R. 

Pohlaví: žena 

Narozena: 1948 

NO: 72letá pacientka zaznamenala na začátku května 2020 rezistenci v pravém 

podžebří, pro podrobnější vyšetření přijata 19. 6. 2020 do ON Kladno. Nalezen 

stenotizující tumor hepatální flexury, indikována k pravostranné hemikolektomii. Z 

důvodu chronické krvácení do GIT zjištěn anemický syndrom, vyžadující jednorázový 

krevní převod.  

DG: zhoubný novotvar v jaterním ohbí, DM II. typu na PAD, hypothyreóza, 

hyperlipidémie, st. p. gynekologické revizi pro mimoděložní těhotenství  

 OA: stenotizující tumor hepatální flexury, hypothyreóza, DM II. typu na PAD – 

t. č. bez terapie pro hypoglykemie, st. p. gynekologické revizi pro mimoděložní 

těhotenství ve 33 letech 

Operace: st. p. gynekologické revizi pro mimoděložní těhotenství  

Úrazy: fraktura pravého humeru před 20 lety 

GA: st. p. gynekologické revizi pro mimoděložní těhotenství ve 33 letech, 

menopauza od 52 let, porody: 0  

FA: Euthyrox, nyní předoperačně Fortrans per os a ATB i.v. 

AA: hmyzí bodnutí  

abusus: se 7letou pauzou 5 cigaret denně, dohromady 21let, nyní již týden nekouří  

SA/PA: v důchodu, žije s přítelem v domě se 2 patry schodů, dříve zdravotní 

sestra. Soběstačná.  

RA: matka DM II. typu v 64 letech, † v 80 letech na CA žaludku 

Pohybová aktivita: cca 3x týdně procházky do 3 km, práce na zahradě denně cca 

2 h 

Výška: 162 cm 

Hmotnost: 68 kg – BMI 25,9 

TK: 130/80 

TF: 80/min 

DF: 14/min 

Vyšetření a terapie den před operací (21.6. 2020): 
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Status praesens: Pacientka na standardním chirurgickém oddělení při vědomí, 

orientována časem, místem i osobou. Pacientka normostenická, bez klidové dušnosti, 

spolupracující. Nyní po 2 krevních transfuzích pro anémii.  

Subjektivní stav pacientky: Pacientka se cítí značně vyčerpaná, bez nálady, 

s občasnými úzkostmi a poruchami spánku i chuti k jídlu. Pociťuje dušnost již při chůzi 

po rovině do 1 km. Občasné bolesti v pravém podžebří, momentálně VAS 1. 

Pohybová aktivita: Předoperační režim, chůze po chodbě oddělení.  

Dieta: Předoperační — podávány sacharidové nápoje  

Kineziologický rozbor 

Hrudník a stereotyp dýchání: Oboustranně prominující 3. žebro. Stranově 

symetrické dechové exkurze, latero-laterální rozvíjení spodních žeber ve frontální rovině 

výrazné a symetrické. Chybí kranio-kaudální pohyby hrudního koše. Dechová vlna 

nepostupuje do oblasti třísel. Fascia clavipectoralis a pectoralis protažitelná i posunlivá 

fyziologicky, mm. pectorales bez nálezu trigger pointů. Schopnost lokalizovaného 

dýchání značně omezena. Pacientka se necítí zahleněna, zahlenění nepalpuji.  

Dechové exkurze:  

• xiphosternale: rozdíl mezi maximálním inspiriem a expiriem 4,5cm 

• polovina vzdálenosti proc. xiphoideius a umbilicus: rozdíl mezi maximálním 

inspiriem a expiriem 4 cm 

Břicho: Suprapubicky jizva po Pfannenstielově řezu, břicho měkké, palpační a 

občasně klidová bolestivost v pravém podžebří. Jizva klidná bez známek fasciálních 

adhezí, nezpůsobuje obtíže. 

Stoj:  

Stoj samostatný, stabilní.  

Zepředu: Bilaterálně digitii malleoli, hallux valgus. Podélně i příčně ploché nohy. 

Mírná valgozita kolenních kloubů, pánev symetrická. Umbilicus ve středním postavení. 

Oboustranně prominující 3. žebro. Pravé rameno taženo lehce kraniálně. Hlava a krk ve 

středním postavení. 

Z boku: Váha těla na patách, mírná rekurvace kolen. Gluteální svaly hypotrofické. 

Mírná anteverze pánve. Prominující spodní břišní stěna. Osa páteře ve frontální rovině 

dvojitě esovitě zakřivena se zvýrazněnou hrudní kyfózou. Předsunuté držení ramen i 

hlavy.  

Zezadu: Kotníky lehce ve valgózním postavení, popliteální i gluteální rýhy 

souměrné. Pravá lopatka v elevaci a zevní rotaci.  
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Zkoušky: 

• Trendelenburgova – pokles pánve při stoji na PDK 

• Rhombergova I – stabilní 

• Rhombergova II – stabilní 

• Rhombergova III – se značnými obtížemi 

Výdrž ve stoji na 1 noze: 

LDK – 10 s 

PDK – 3 s  

Vyšetření olovnicí: Zepředu spuštěná od processus xiphoideus, prochází středem 

umbiliku a končí mezi chodidly. Zboku spuštěná od prodloužení vnějšího zvukovodu 

prochází 5 cm před středem ramenního i kyčelního kloubu a vnějším kotníkem. Zezadu 

spuštěná od protuberantia occipitalis externa probíhá s osou páteře, intergluteální rýhou 

a dopadá mezi paty.  

Sed: 

Sed stabilní, samostatný. Hlava a ramena drženy v protrakci, zvýšená hrudní 

kyfóza. 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Ottova inklinační vzdálenost: prodloužení o 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: zkrácení o 2,5 cm 

Čepojevova vzdálenost: prodloužení o 1,5 cm 

Stiborova distance: prodloužení o 6 cm 

Thomayerova zkouška: dotyk celými dlaněmi země 

Lateroflexe: doprava: rozdíl mezi maximální lateroflexí a rovným stojem 20 cm

 doleva: rozdíl 18 cm 

Testy na posouzení posturální stabilizace a reaktivity: 

Test flexe trupu: Hypertonus m. sternocleidomastoideus a mm. scaleni, výrazně 

předsunuté postavení hlavy. Žebra migrují kranioventrálně. V poslední fázi pohybu lze 

pozorovat diastázu m. rectus abdominis.  

Test flexe v kyčli (vsedě): Stranově souměrné, opět lze spatřit diastázu m. rectus 

abdominis, dále souhyb pánve kraniálně na straně flexe vyšetřované DK, nedostatečná 

trupová stabilizace.  
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Extenční test: Provedení s uložením paží podél těla. Zvýšená aktivace 

paravertebrálních a ischiokrukálních svalů. Naopak minimální aktivita šikmých břišních 

svalů a m. transversus abdominis. Mm. glutei se zapojují se zpožděním, dochází 

k anteverzi pánve.   

Test extenze v kyčlích: Hypertonus paravertebrálního svalstva. Aktivita m. 

semitendinosus a semimembranosus předbíhá sníženou aktivitu mm. glutei. Při pohybu 

dochází ke zvýšení bederní lordózy kvůli anteverzi pánve.  

Brániční test: Nedostatečná trupová stabilizace s projevem slabého protitlaku 

břišních svalů. Chybí dostatečné rozšíření mezižeberních prostor.  

Test nitrobřišního tlaku: Nedostatečná trupová stabilizace, zvýšená aktivita horní 

porce m. rectus abdominus, snížená funkce šikmých břišních svalů i m. transversus 

abdominis. 

Hlavní problém pacientky: Odchylky od normy u některých testů rozsahu 

páteře. Nesouměrnost postavení ramenních kloubů. Chybný dechový stereotyp bez 

kranio-kaudálního pohybu žeber. Špatná posturální stabilizace a reaktivita. 

Krátkodobý RHB plán: Nácvik lokalizovaného dýchání, účinné expektorace. 

Zacvičení do autoterapie – aktivace svalů břišní stěny pomocí konceptu DNS. Poučení o 

šetrné vertikalizaci do sedu a stoje, o expektoraci s fixací pooperační rány.  

Dlouhodobý RHB plán: Správný dechový stereotyp, posílení svalů břišní stěny. 

Posílení extenzorů kyčelního kloubu. Korekce postury.  

Terapie: Lokalizované kontaktní dýchání, nácvik expektorace pomocí AD, 

ACBT a huffingu. Brániční dýchání, nácvik tvorby nitrobřišního tlaku. Korekce sedu a 

stoje. Bridging, nácvik správného stereotypu extenze v kyčelním kloubu s cílem zvětšit 

aktivitu gluteálních svalů. Cviky na prevenci TEN.  

Zhodnocení terapie: Pacientka navzdory depresivnímu ladění spolupracovala 

ochotně, podařilo se nacvičit techniky účinné a šetrné expektorace. Během cvičení nebyla 

patrná dušnost, pacientka si ale stěžovala na progredující únavu.  

V rámci vyšetření jsem nechala pacientku vyplnit dotazníky kvality života 

EORTC-QLQC30 a EORTC-QLQCR29.  

Vyšetření a terapie 3 dny po operaci (25.6.2020): 

Status praesens: Pacientka na JIP při vědomí, orientována, komunikuje. 

Monitorována křivka EKG, tlak a saturace. Zaveden dočasný močový katetr.  

Subjektivní stav pacientky: Cítí se vyčerpána, přetrvává pooperační nauzea. 

Udává poruchy spánku a bolest na škále VAS o intenzitě 6, podávána analgetika.  
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Pohybová aktivita: Od 1. pooperačního dne vertikalizována do sedu i do stoje 

pouze s dopomocí. Na lůžku cviky na prevenci TEN.  

Provedený operační zákrok: Revisio abdominis, adhesiolysis, 

ileotransversoanastomosis side-to-side. Paliativní operace bez provedení pravostranné 

hemikolektomie.  

Dieta: podáván vývar, čiré i sacharidové tekutiny 

Kineziologický rozbor: 

Hrudník a stereotyp dýchání: Dýchání je mělké, zrychlené, rozvíjení spodních 

žeber ve směru latero-laterálním omezené. Pohyb hrudníku v kranio-kaudálním směru 

stále omezený. Palpačně zahlenění v bazi pravé plíce.  

Dechové exkurze 

• xiphosternale: rozdíl mezi maximálním inspiriem a expiriem 2 cm 

• polovina vzdálenosti proc. xiphoideius a umbilicus: rozdíl mezi maximálním 

inspiriem a expiriem 1 cm 

Břicho: Značně vzedmuté, provedena horní střední laparotomie, rána sterilně 

krytá bez prosaku.  

Stoj: pro bolest nelze vyšetřit 

Sed: pro bolest nelze vyšetřit 

Testy na posouzení posturální stabilizace a reaktivity: pro bolest nelze vyšetřit 

Hlavní problém pacientky: Lehké zahlenění, nedostatečné rozvíjení hrudníku. 

Bolestivost rány i okolí. Únava a nedostatečná motivace k jakémukoli cvičení.  

Krátkodobý RHB plán: Uvolnit měkké tkáně hrudníku, provést účinnou 

expektoraci, povzbudit ke cvičení. Provést krátké cvičení zaměřené na prevenci TEN, 

včetně izometrických cviků.  

Dlouhodobý RHB plán: Vertikalizace do sedu a podle stavu i do stoje.  

Terapie: TMT na mezižeberní prostory a fascie hrudníku, techniky RFT: AD, 

huffing. LTV na lůžku.  

Zhodnocení terapie: Pacientka po vykašlání cítí částečnou úlevu. Uvádí, že 

prováděla cviky na zlepšení funkce svalů břišního lisu, cviky pro prevenci TEN i cviky 

na zvýšení svalové síly extenzorů kyčle. Nyní vyčerpána a nedostatečně motivována 

k terapii. 

 

Vyšetření a terapie 1 týden po operaci (29.6.2020): 
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Status praesens: Pacientka na standardním oddělení, při vědomí, orientována, 

komunikuje. Stále zaveden dočasný močový katetr.  

Subjektivní stav pacientky: Cítí se méně unavená, přetrvává snížená chuť 

k jídlu, nyní již realimentace per os – bezezbytková šetřící dieta. Zlepšení spánkového 

cyklu. Dnes však bolest v místě nádoru na škále VAS o intenzitě 5, stále na terapii 

analgetiky.  

Pohybová aktivita: Od minulého vyšetření schopna samostatného sedu i stoje, 

chůze po chodbě oddělení. Na lůžku cviky pro prevenci TEN a techniky RFT.  

Dieta: šetřící; bezezbytková 

Kineziologický rozbor: 

Hrudník a stereotyp dýchání: Dýchání mělké, rozvíjení spodních žeber ve 

směru latero-laterálním omezené. Pohyb hrudníku v kranio-kaudálním směru stále 

omezený. Zahlenění nepalpuji. Hypertonus mm. pectorales.   

Dechové exkurze 

• xiphosternale: rozdíl mezi maximálním inspiriem a expiriem 2 cm 

• polovina vzdálenosti proc. xiphoideius a umbilicus: rozdíl mezi maximálním 

inspiriem a expiriem 1,5 cm 

Břicho: V niveau. Po horní střední laparotomii rána sterilně krytá bez prosaku.  

Stoj: Již samostatný, pomáhá si přidržením se o lůžko.  

Zepředu: Bilaterálně digitii malleoli, hallux valgus. Podélně i příčně ploché nohy. 

Mírná valgozita kolenních kloubů, pánev symetrická. Oboustranně prominující 3. žebro. 

Pravé rameno taženo lehce kraniálně. Hlava a krk ve středním postavení. 

Z boku: Váha těla na patách, mírná rekurvace kolen. Gluteální svaly hypotrofické. 

Značná anteverze pánve. Prominující spodní břišní stěna. Osa páteře ve frontální rovině 

dvojitě esovitě zakřivena se zvýrazněnou hrudní kyfózou. Předsunuté držení ramen i 

hlavy.  

Zezadu: Kotníky lehce ve valgózním postavení, popliteální i gluteální rýhy 

souměrné. Pravá lopatka v elevaci a zevní rotaci.  

Zkoušky: 

• Trendelenburgova – pokles pánve při stoji na PDK 

• Rhombergova I – stabilní 

• Rhombergova II – stabilní 

• Rhombergova III – se značnými obtížemi 
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Výdrž ve stoji na 1 noze: 

LDK – 3 s 

PDK – 1 s  

 

Vyšetření olovnicí: Zepředu spuštěná od processus xiphoideus, prochází středem 

umbilicu a končí mezi chodidly. Zboku spuštěná od prodloužení vnějšího zvukovodu 

prochází 8 cm před středem ramenního i kyčelního kloubu a vnějším kotníkem. Zezadu 

spuštěná od protuberantia occipitalis externa probíhá s osou páteře, intergluteální rýhou 

a dopadá mezi paty. 

Sed: Samostatný, proveden přes bok, opírá se o HKK a udává značnou bolestivost 

v místě rány i nádoru. 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Ottova inklinační vzdálenost: prodloužení o 2,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: zkrácení o 1 cm 

Čepojevova vzdálenost: prodloužení o 1,5 cm 

Stiborova distance: pro bolest nevyšetřeno 

Thomayerova zkouška: pro bolest nevyšetřena 

Lateroflexe: doprava 3 cm, doleva 3 cm  

Testy na posouzení posturální stabilizace a reaktivity: pro bolest a 

nespolupráci pacientky nelze vyšetřit 

Hlavní problém pacientky: Bolestivost rány i okolí. Celková únava a snížená 

pohybová aktivita. Nedostatečná motivace.   

Krátkodobý RHB plán: Uvolnit měkké tkáně hrudníku, povzbudit ke cvičení. 

Nácvik lokalizovaného dýchání. Provést krátké cvičení zaměřené na prevenci TEN, 

včetně izometrických cviků.  

Dlouhodobý RHB plán: Vertikalizovat do stabilního stoje, zvýšit celkovou 

pohybovou aktivitu. Nácvik tvorby nitrobřišního tlaku pomocí technik Dynamické 

neuromuskulární stabilizace. Propuštění do domácí péče. 

Terapie: TMT hrudníku: protažení pektorálních fascií, pomocí PIR odstranění 

hypertonu mm. pectorales. Techniky RFT: AD, kontaktní dýchání. Provedeno krátké 

LTV celého těla na lůžku.   

Zhodnocení terapie: Uvolněné mm. pectorales. Pacientka alespoň krátce 

spolupracovala při LTV, nyní vyčerpána a nedostatečně motivována k terapii pro 

bolestivost. Byla zadána autoterapie: péče o jizvu po vyndání stehů, brániční dýchání.  
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Vyšetření a terapie 3 týdny po operaci (13.7. 2020): 

Status praesens: Pacientka na ambulantním vyšetření při vědomí, orientována 

časem, místem i osobou. Pacientka normostenická, bez klidové dušnosti, spolupracující.   

Subjektivní stav pacientky: Pacientka se cítí lépe, ale udává úzkostné stavy. 

Přetrvává zvýšená únavnost. Občasné bolesti v pravém podžebří, momentálně udává 

VAS 3. 

Pohybová aktivita: Krátké procházky do 1,5 km cca 4x týdně. 

Dieta: šetřící; bezezbytková 

Kineziologický rozbor 

Hrudník a stereotyp dýchání: Oboustranně prominující 3. žebro. Stranově 

symetrické dechové exkurze, latero-laterální rozvíjení spodních žeber ve frontální rovině 

symetricky omezené. Kranio-kaudální pohyby hrudního koše malého rozsahu. Fascia 

clavipectoralis a pectoralis se sníženou protažitelností. Mm. pectorales bez nálezu trigger 

pointů. Schopna lokalizovaného dýchání. Pacientka se necítí zahleněna, zahlenění 

nepalpuji.  

Dechové exkurze:  

• xiphosternale: rozdíl mezi maximálním inspiriem a expiriem 3,5cm 

• polovina vzdálenosti proc. xiphoideius a umbilicus: rozdíl mezi maximálním 

inspiriem a expiriem 2 cm 

Břicho: Suprapubicky jizva po Pfannenstielově řezu, břicho měkké, palpační a 

občasně klidová bolestivost v pravém podžebří. Jizva klidná bez známek fasciálních 

adhezí, nezpůsobuje obtíže.  

Jizva po operaci KRK klidná, bez zarudnutí, stehy odstraněny, v okolí palpačně 

rezistence.  

Stoj:  

Stoj samostatný, stabilní.  

Zepředu: Bilaterálně digitii malleoli, hallux valgus. Podélně i příčně ploché nohy. 

Mírná valgozita kolenních kloubů, pánev symetrická. Oboustranně prominující 3. žebro. 

Pravé rameno taženo lehce kraniálně. Hlava a krk ve středním postavení. 

Z boku: Zatížení na patách, mírná rekurvace kolen. Gluteální svaly hypotrofické. 

Značná anteverze pánve. Prominující spodní břišní stěna. Osa páteře ve frontální rovině 

dvojitě esovitě zakřivena se zvýrazněnou hrudní kyfózou. Předsunuté držení ramen i 

hlavy.  
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Zezadu: Kotníky lehce ve valgózním postavení, popliteální i gluteální rýhy 

souměrné, Pravá lopatka tažena kraniálně a dolním úhlem laterálně.  

Zkoušky: 

• Trendelenburgova – pokles pánve při stoji na PDK 

• Rhombergova I – stabilní 

• Rhombergova II – stabilní 

• Rhombergova III – se značnými obtížemi 

Výdrž ve stoji na 1 noze: 

LDK – 8 s 

PDK – 3 s  

Vyšetření olovnicí: Zepředu spuštěná od processus xiphoideus, prochází středem 

umbilicu s jizvou a končí mezi chodidly. Zboku spuštěná od prodloužení vnějšího 

zvukovodu prochází 6 cm před středem ramenního i kyčelního kloubu a vnějším 

kotníkem. Zezadu spuštěná od protuberantia occipitalis externa probíhá v souladu s osou 

páteře, intergluteální rýhou a dopadá mezi paty.  

Sed: 

Sed stabilní, samostatný. Hlava a ramena drženy v protrakci, zvýšená hrudní 

kyfóza. 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Ottova inklinační vzdálenost: prodloužení o 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost: zkrácení o 2 cm 

Čepojevova vzdálenost: prodloužení o 1,5 cm 

Stiborova distance: prodloužení o 3 cm 

Thomayerova zkouška: -45 cm 

Lateroflexe: doprava: rozdíl 15 cm doleva: rozdíl 12 cm 

Testy na posouzení posturální stabilizace a reaktivity: 

Test flexe trupu: Hypertonus m. sternocleidomastoideus a mm. scaleni, výrazně 

předsunuté postavení hlavy. Žebra migrují kranioventrálně.  

Test flexe v kyčli (vsedě): Stranově souměrné, lze spatřit prominenci jizvy 

v poslední fázi, dále souhyb pánve kraniálně na straně flexe vyšetřované DK, 

nedostatečná trupová stabilizace.  
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Extenční test: Provedení s uložením paží podél těla. Zvýšená aktivace 

paravertebrálních a ischiokrukálních svalů. Doplněno aktivitou m. triceps surae. Naopak 

minimální aktivita šikmých břišních svalů i m. transversus abdominis. Mm. glutei se 

zapojují se zpožděním, ale větší svalovou silou. Dochází k anteverzi pánve.   

Test extenze v kyčlích: Hypertonus paravertebrálního svalstva. Aktivita m. 

semitendinosus a semimembranosus předbíhá sníženou aktivitu mm. glutei. Při pohybu 

dochází ke zvýšení bederní lordózy kvůli značné anteverzi pánve.  

Brániční test: Nedostatečná trupová stabilizace s projevem slabého protitlaku 

břišních svalů. Chybí dostatečné rozšíření mezižeberních prostor.  

Test nitrobřišního tlaku: Nedostatečná trupová stabilizace, zvýšená aktivita horní 

porce m. rectus abdominus, snížená funkce šikmých břišních svalů i m. transversus 

abdominis.  

Hlavní problém pacientky: Chybný dechový stereotyp. Nedostatečná posturální 

stabilizace a reaktivita.  

Krátkodobý RHB plán: Nácvik lokalizovaného dýchání. Nácvik tvorby 

nitrobřišního tlaku, brániční dýchání. Péče o jizvu.  

Dlouhodobý RHB plán: Správný dechový stereotyp, posílení svalů břišní stěny. 

Posílení extenzorů kyčelního kloubu. Korekce postury.  

Terapie: Lokalizované kontaktní dýchání, brániční dýchání. Korekce sedu a stoje. 

Nácvik tvorby nitrobřišního tlaku. Bridging, nácvik správného stereotypu extenze 

v kyčelním kloubu s cílem zvětšit aktivitu gluteálních svalů. Péče o jizvu: protažení ve 

tvaru písmene S a C, tlaková masáž okolí jizvy.   

Zhodnocení terapie: Pacientka se cítí méně slabá a unavená, motivována 

k domácímu cvičení. Jizva nebolestivá.  

V rámci vyšetření jsem pacientku nechala pro srovnání opět vyplnit dotazníky 

kvality života EORTC-QLQC30 a EORTC-QLQCR29.  

7.1 Vyhodnocení kazuistiky  

V průběhu 4 terapeutických jednotek došlo ke změnám v posturálním chování 

pacientky v několika parametrech. Pacientka se účastnila 2x denně terapií rehabilitačním 

pracovníkem ON Kladno, po propuštění však nebyla předána do následné péče. Lze 

pozorovat změny v oblasti rozsahů páteře s tendencí k významnému zhoršení 3 dny po 

operaci i týden po operaci, dále však pozvolné vylepšování po 3 týdnech od provedeného 

operačního zákroku.  
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Výrazná pooperační bolestivost se projevila omezenými dechovými exkurzemi, 

měřenými v místě xiphosternale a v bodě poloviny vzdálenosti xiphosternale od 

umbiliku. Dechové exkurze se opět s postupem času upravují směrem k výchozímu stavu. 

Podařilo se zlepšit schopnost lokalizovaného dýchání.  

Narušení integrity břišní stěny včetně břišních svalů se manifestovalo 

zvýrazněním kyfotického držení ramen a celkovým zhoršením posturálních funkcí, 

hodnocených pomocí šesti klinických testů. V průběhu terapie došlo ke zvýšení aktivity 

gluteálních svalů a stabilizátorů kyčelního kloubu.  

Pacientka byla seznámena s možnostmi cvičení na zlepšení posturální stability a 

reaktibility, s péčí o jizvu i vhodným pohybovým režimem. Cítí se motivována 

k domácímu cvičení i k znovuobnovení pravidelných procházek. Po dobu 6-8 týdnů po 

provedeném operačním zákroku je nutné dodržovat šetřící a bezezbytkovou dietu, kterou 

pacientka konzultovala s nutričními poradci.  

Horní střední laparotomií byla provedena revize břišní dutiny s vytvořením 

ileotransverzoanastomózy. Kvůli zjištěným mnohočetným srůstům byla dále provedena 

adheziolýza. V důsledku invaze nádoru do jater zanikla možnost resekce nádoru. 

Vzhledem k nepříznivému výsledku operace i nepříznivé prognóze se pacientka potýká 

s úzkostnými stavy, které proces rehabilitace významně ztěžují, stejně jako bolest.  
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8 TABULKY S MĚŘENÝMI PARAMETRY 

U každého pacienta probíhalo měření den před operací, 3 dny po operaci, 1 týden 

po operaci a 3 týdny po operaci, viz. Tabulky 1—3. Na základě zjištěných jednotlivých 

hodnot byl stanoven hlavní problém pacienta při každé schůzce a provedena terapie.  

8.1 Vyhodnocení výsledků tabulek 

Vzhledem k rozsahu operačního výkonu, a tím i zásahem do integrity břišní stěny 

jsem předpokládala značné zhoršení posturálních funkcí. Obecně k tomuto zhoršení došlo 

skoro ve všech hodnocených parametrech, až na výjimky. Dále jsou popsány rozdíly mezi 

jednotlivými pacienty: 

U pacientů č. 2 a č. 3 došlo v Rhombergově zkoušce III k přechodnému zhoršení 

1 týden po operaci. U pacientky č. 1 byla tato zkouška pozitivní od začátku. U všech 

pacientů dále došlo ke zhoršení výdrže ve stoji na 1 noze, které se ani po 3 týdnech 

nevylepšilo na původní hodnoty.  

Pacient č. 3 měl před operací hodnotu Ottovy inklinační vzdálenosti vyšší než po 

ní. U ostatních pacientů došlo k obnově této vzdálenosti. Naopak jedině u pacienta č. 3 

nedošlo k vychýlení olovnice spuštěné z boku při srovnání měření před operací a ve všech 

provedených měření po ní.  

Pouze u pacienta č. 2 došlo ke zlepšení hybného stereotypu v testu posturální 

stabilizace a reaktivity – test flexe trupu.  

Test nitrobřišního tlaku u pacienta č. 3 byl proveden chybným hybným 

stereotypem při vyšetření 1 týden po operaci a 3 týdny po operaci, původně před operací 

měl však pacient tento test fyziologicky provedený.  

Pokud byl u všech pacientů vyšetřován stoj a sed týden po operaci, pacienti ho 

provedli samostatně a stabilně, kromě pacientky č. 1. 

Z hlediska chutě k jídlu se pacienti shodovali ve vyšetření 3 dny po operaci a 1 

týden po operaci, kdy všichni uvedli sníženou chuť k jídlu. U pacientů č. 2 a č. 3 byla 3 

dny po operaci stále zavedena nasogastrická sonda.  

Podle předpokladů se všem pacientům navzdory terapii zhoršily posturální 

funkce, přestože v některých případech došlo k mírnému přiblížení k původnímu stavu.  
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Tabulka 1 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 1 
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Tabulka 2 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 2 
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 Tabulka 3 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 3 
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9 DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA  

V rámci zjišťování změn v hodnocení kvality života pacientů byl každému z nich 

rozdán k vyplnění dotazník EORTC QLQ-30 spolu s dotazníkem EORTC QLQ-CR29, a 

to obě verze 1 den před operací a 3 týdny po operaci.  

Výsledky dotazníků byly prezentovány a porovnány před operací a 3 týdny po 

operaci, dále pouze u dotazníku EORTC QLQ-C30 vzhledem k referenčním hodnotám. 

U pacientky č. 1 došlo k porovnání s ženskou kohortou, u pacientů č. 2 a č. 3 pak 

s kohortou mužskou. Pro dotazník EORTC QLQ-CR29 nejsou dostupné referenční 

hodnoty, které by byly pro porovnání vhodné. Srovnáváním s dostupnými referenčními 

hodnotami by mohlo dojít ke vzniku etnického, kulturního a geografického bias. 

Zmiňované dotazníky byly vypracovány výzkumnou skupinou EORTC, která se 

zabývá především výzkumem a hodnocením kvality života pacientů s onkologickým 

onemocněním. Dotazník EORTC QLQ-C30 měří parametry specifické pro pacienty se 

všemi onkologickými onemocněními. Pokrývá široké spektrum tělesných i 

psychologických symptomů a jejich důsledky pro každodenní kvalitu života. 

Tento základní dotazník, který je vhodný pro všechna onkologická onemocnění, 

je možné doplnit moduly, které jsou specifické pro konkrétní onemocnění, jako právě 

například dotazník EORTC QLQ-CR29, který je specifický pro pacienty s kolorektálním 

karcinomem. 

Zásadním přínosem dotazníků je subjektivní hodnocení symptomatologie 

samotným pacientem – patient-reported outcomes. Díky tomu lze zjednodušit monitoring 

pacientových obtíží v rovině tělesné, psychické i sociální. A to především tím, že 

nedochází ke zkreslení při popisu subjektivních obtíží zdravotnickému personálu a 

vzájemná komunikace mezi pacientem a lékařským personálem je tímto zjednodušena. 

Velkou výhodou dotazníků je také nízká zátěž pro pacienta, a to zejména díky jejich 

stručnosti, jednoduchosti a také kvalitním překladům do různých jazyků.  

Nedostatkem je nejednoznačnost v časovém rozložení sběru dat. V současnosti je 

doporučeno individuální nastavení sběru dat v rámci průběhu onemocnění a také 

individuální nastavení frekvence sběru dat. Aktuálně so doporučuje vyšší frekvence sběru 

při očekávaných změnách stavu pacienta (chemoterapie, radioterapie, onkologická 

chirurgie) a naopak nižší frekvence například při dispenzarizaci pacienta v remisi apod. I 

přes toto doporučení nejsou v současné době časové intervaly jakkoli specifikovány. 
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Vyhodnocení dotazníků je standardizované a jednoduše vysvětlené ve 

vyhodnocovacích manuálech. Jednotlivé měřené parametry jsou rozděleny do skupin 

funkčních a symptomových škál. Naměřené hodnoty se nejprve v jednotlivých skupinách 

škál zprůměrují a poté se provede lineární transformace, která umožnuje uvádět výsledky 

v hodnotách od nuly do sta. U funkčních parametrů znamená vyšší výsledek lepší 

funkčnost daného parametru a tím lepší výsledek pro kvalitu života pacienta. Naopak 

symptomové parametry mají opačné hodnocení. Čím vyšší výsledek u symptomového 

parametru, tím více je tento symptom vyjádřen, což má na kvalitu života horší vliv. 

9.1 Výsledky dotazníku EORTC QLQ-C30 

 

Obrázek 6 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacientky č. 1 
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Vzhledem k náročnosti operačního zákroku a k celkové prognóze pacientky č. 1 

došlo k významnému zhoršení v parametru role functioning (RF), protože pacientka byla 

výrazně omezena ve svých každodenních činnostech a volnočasových aktivitách. 

Zlepšení v cognitive functioning (CF) se dá přisuzovat vysoké míře stresu a obav, které 

pacientka měla z průběhu operace. Významnou odchylku od mezikvartilové šíře (IQR) 

lze pozorovat v parametru fatigue (FA), která koreluje s anamnestickým údajem 

pacientky o anemickém syndromu. V IQR rozmezí se nenachází ani parametr pain (PA), 

což může být dáno nádorovým onemocněním se stupněm IV. Vzhledem k faktu, že 

pacientka je nyní již ve starobním důchodu, nemělo onemocnění vliv na financial 

difficulties (FI). 

 

  

Obrázek 7 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacienta č. 2 
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V případě pacienta č. 2 došlo k jedinému zlepšení parametrů, a to v global health 

status/Qol (QL). Zhoršení parametru emotional functioning (EF) poukazuje na psychický 

stav pacienta 3 týdny po operaci, kdy pacient projevoval značnou míru agresivity a 

rozlady. Zcela mimo IQR se nachází parametr nauzea and vomiting (NV), což lze 

pravděpodobně vysvětlit celkovým stavem pacienta včetně jeho psychického 

rozpoložení. Zhoršení v parametru constipation (CO) koreluje se zhoršením parametru 

apetite loss (AP). Dá se předpokládat, že CO parametr má původ právě v parametru AP. 

Protože pacient č. 2 je stále aktivně pracující, bylo zaznamenáno zhoršení v parametru 

financial difficulties (FI). 

V případě pacienta č. 3 došlo opět k jedinému zlepšení, a to v parametru QL. 

Navzdory věku pacienta, který byl ze všech tří měřených pacientů nejstarší, nedošlo ke 

zhoršení parametru CF. Parametr NV se v obou případech měření nacházel mimo IQR. 

V souvislosti s touto informací lze pomýšlet opět na vliv vyššího věku. Významná 

odchylka v parametru dyspnoea (DY) může být jednoduše vysvětlena komorbiditou 

pacienta – CHOPN. Vzhledem k věku pacienta můžeme uvažovat u parametru CO a 

parametru, který se rovněž nachází mimo IQR, o pravděpodobnosti habituální obstipace. 

Vzhledem k faktu, že pacient je nyní již ve starobním důchodu, nemělo onemocnění vliv 

na financial difficulties (FI).  

Obrázek 8 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacienta č. 3 
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9.2 Výsledky dotazníku EORTC QLQ-CR29 

 

  

před po ∆ před po ∆ před po ∆

Symptom scales/items

Urinary frequency 16,7 0,0 16,7 33,3 33,3 0,0 33,3 50,0 -16,7

Urinary incontinence 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 -33,3 0,0 0,0 0,0

Dysuria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abdominal pain 66,7 100,0 -33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 66,7 -66,7

Buttock pain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bloating 33,3 100,0 -66,7 33,3 66,7 -33,3 66,7 100,0 -33,3

Blood and mucus in stool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 16,7 33,3

Dry mouth 33,3 66,7 -33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 0,0

Hair loss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taste 0,0 100,0 -100,0 0,0 33,3 -33,3 0,0 66,7 -66,7

Flatulence 33,3 66,7 -33,3 0,0 33,3 -33,3 33,3 66,7 -33,3

Faecal incontinence 0,0 33,3 -33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 -33,3

Sore skin no stoma no stoma no stoma no stoma no stoma no stoma

Stool frequency 0,0 16,7 -16,7 0,0 16,7 -16,7 0,0 16,7 -16,7

Embarrassment 0,0 66,7 -66,7 0,0 33,3 -33,3 0,0 33,3 -33,3

Stoma care problems no stoma no stoma no stoma no stoma no stoma no stoma

Impotence (M) 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dyspareunia (W) 100,0 100,0 0,0

Functional scales/items

Anxiety 0,0 0,0 0,0 66,7 66,7 0,0 66,7 33,3 33,3

Weight 33,3 66,7 -33,3 100,0 66,7 33,3 100,0 100,0 0,0

Body Image 55,6 22,2 33,3 88,9 55,6 33,3 88,9 66,7 22,2

Sexual interest (M) 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0

Sexual interest (W) 0,0 0,0 0,0

Pacientka č. 1 Pacient č. 2 Pacient č. 3

Tabulka 4 Souhrn měřených parametrů všech pacientů z dotazníku EORTC QLQ-

CR29 
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U pacientky č. 1 došlo ke zlepšení v jediných dvou parametrech: urinary 

frequency (UF) a body image (BI). K velmi výraznému zhoršení došlo v parametru taste 

(TA), což může být s největší pravděpodobností dáno vlivem operace, anestezie i 

celkového psychického napětí pacientky. S parametrem TA by mohl souviset pokles 

v parametru stool frequency (SF). V kontextu výsledků všech tří pacientů vyšlo pouze u 

pacientky č. 1 zhoršení v parametru weight (WEI), kde by se dalo přemýšlet o vlivu 

pohlaví na odpověď na tuto otázku.  

  

Obrázek 9 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacientky č. 1 
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U tohoto pacienta lze pozorovat významnou korelaci změn v parametrech 

bloating (BF), TA, flatulence (FL) a embarassment (EMB). První 3 zmíněné parametry 

souvisí s funkcí gastrointestinálního traktu, který bývá často v úzké souvislosti s pocity 

studu, tedy s parametrem EMB. Vzhledem k charakteru operace, při níž byl zhoubný 

novotvar resekován, lze přemýšlet o jejím vlivu na zlepšení v parametrech WEI, body 

image (BI) a parametru sexual interest (men) (SEXM).  

  

Obrázek 10 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacienta č. 2 
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V případě výsledků pacienta č. 3 je možno přemýšlet o vztahu většiny zhoršených 

parametrů se skutečností, že pacient č. 3 byl vyššího věku než ostatní pacienti, a měl již 

před operací přirozeně nižší chuť k jídlu, zde parametr TA. Parametr blood and mucus 

in stool (BMS) se u pacienta č. 3 zlepšil jako u jediného, protože byl před operací jediný 

popisující tento symptom. Stejně jako u předchozích dvou pacientů, i zde došlo ke 

zlepšení v parametru BI.  

Obrázek 11 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacienta č. 3 
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10 DISKUZE 

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější onkologická onemocnění ve 

vyspělých státech. Až v 50 % se diagnóza stanoví v době, kdy toto nádorové onemocnění 

dosahuje klinického stádia III (Dušek a kol., 2018). Včasná diagnostika a terapie by 

mohla klinické stádium snížit. S tímto cílem dochází k adresnému zvaní Ministerstvem 

zdravotnictví rizikových osob, ovšem výsledky tohoto zvaní stále nejsou uspokojivé, 

neboť pouhých 12 % adresátů se k vyšetření dostaví (Májek et al, 2015). Do roku 2014 

nebyli pacienti zváni k účasti na vyšetření TOKS (imunochemický test na okultní 

krvácení do stolice). Všichni vyšetřovaní pacienti tyto výsledky potvrdili, neboť ani jeden 

se nezúčastnil preventivního screeningu. Je tedy otázkou, jak zvýšit procento rizikových 

osob, kteří se tomuto screeningu podrobí.  

K jednotlivým faktorům vedoucím ke zlepšení výsledného efektu operačních 

výkonů se vyjadřuje ERAS®Society. Cavallaro & Bordeinau (2019) ve svém článku 

popisují doporučení ERAS®Society v praxi a zmiňují se o časné vertikalizaci do sedu po 

operaci a přemístění již po 3 hodinách od operačního zákroku. Tento postup se u pacientů, 

kteří se účastnili praktické části této práce, neaplikoval. Vzhledem k míře bolestivosti a 

pasivity pacientů je toto doporučení aplikovatelné do praxe velmi obtížně. Autoři 

Cavallaro & Bordeinau se dále zmiňují o 3 cvičebních jednotkách denně. Vyšetřovaní 

pacienti podstupovali tyto jednotky pouze 2, z důvodu nedostatku časové dotace 

rehabilitačního personálu.  

Přestože Kuipers et al. (2015) uvádí pozitivní vliv časné mobilizace a fyzické 

aktivity pacientů na redukci únavy a zlepšení spánku, nelze toto tvrzení dostatečně 

prokázat. Kuipers (2015) ve své publikaci nezmiňuje, v jakém časovém rozmezí má k 

výše zmiňovanému zlepšení spánku a redukci únavy dojít. Při zjišťování těchto parametrů 

vyšetřovaní pacienti hodnotili míru únavy velmi zvýšenou ještě po 3 týdnech od operace.  
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Původní doporučení ERAS®Society týkající se předoperační přípravy střev 

obsahovalo instrukce k provedení samostatné mechanické přípravy či k provedení 

samostatného podávání orálních antibiotik. Ehrlich (2019) toto doporučení vyvrátil a 

prokázal, že provádění pouze jedné techniky samostatně je neúčinné a nese s sebou 

značnou míru komplikací, například infekci operační rány a její následné řešení v podobě 

reoperace. Gustaffson et al. (2019) doporučil podání antibiotik v kombinaci s 

mechanickou přípravou střev. ERAS®Society ve svých nejnovějších guidelinech tento 

postup podpořila a došlo ke shodě s Gustaffsonem. U všech tří pacientů, kteří byli součástí 

praktické části této bakalářské práce byl tento postup dodržen a u žádného z nich nebylo 

v době sledování nutné přistoupit k reoperaci.  

Ve výsledcích dotazníků kvality života EORTC QLQ-C30 lze poukázat na častý 

výskyt hodnot vyšetřovaných pacientů mimo IQR (mezikvartilové šíře), Tento jev může 

být přisuzován nedostatečnému statistickému zpracování manuálů o správném použití 

těchto dotazníků. Žádný z dotazníků jasně neudává, kdy mají být pacienti měřeni. Kromě 

této skutečnosti lze přemýšlet o korelaci brzkého měření po operaci a emocionálním stavu 

pacientů, což může výsledné hodnocení značně zkreslit. Po 3 týdnech od operace všichni 

respondenti uváděli zhoršené fyzické, sociální i psychické funkce. Jako velmi důležitá a 

zajímavá se jeví otázka psychologie v celkovém zhodnocení komplexní rehabilitace. Dále 

je překvapivé, že u pacientky č. 1 nedošlo ke zhoršení vnímání celkového zdraví v 

dotazníku EORTC QLQ-C30, což by se dalo přisuzovat, vzhledem k nepříznivému 

výsledku operace a nepříznivé prognóze, že došlo ke smíření pacientky s onemocněním. 

S tím souvisí i odlišnost ve vnímání jednotlivých parametrů u pacientky č. 1 jako u ženy, 

a zbylých dvou pacientů mužského pohlaví, které může korelovat s rozdílným pohlaví 

nebo i s rozdílnou prognózou, resp. stagingem onemocnění. Pro dotazníky EORTC QLQ-

CR 29 lze vypozorovat obdobný trend. Oba dotazníky by se daly lépe využít v klinické 

praxi za předpokladu, že by byl k dispozici dostatek naměřených dat, a to nejlépe 

v různých časových rozmezích, například 6, 9 a 12 týdnů po operaci a více. Takováto 

měření by v rámci této bakalářské práce ukázala pouze možný trend, ale z důvodu 

neexistujících statistických referenčních dat k porovnání, nebyl důvod ke sběru těchto 

dat. 
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ZÁVĚR 

Rešeršně byla zpracována problematika komplexní rehabilitace tří pacientů 

s kolorektálním karcinomem. Z léčebné rehabilitace byl kladen důraz na fyzioterapii a to 

konkrétně na problematiku respirační fyzioterapie a posturálních funkcí. V těchto dvou 

oblastech došlo k významnému zhoršení po operačním výkonu ve všech fázích měření. 

V kontextu kvality života bylo pozorováno několik parametrů, které obsáhly dotazníky 

skupiny EORTC, konkrétně obecný dotazník pro pacienty s onkologickým onemocněním 

EORTC QLQ-C30 a dále modul tohoto obecného dotazníku zabývajícího se specificky 

diagnózou kolorektálního karcinomu EORTC QLQ-CR29. V těchto dotaznících jsou 

sledovány konkrétní parametry, které ovlivňují kvalitu života pacientů s onkologickým 

onemocněním, například psychický stav, tělesné funkce a symptomatika onkologického 

onemocnění (fungování gastrointestinálního systému, spánek, bolest, únava, chuť k jídlu 

apod.). Z těchto dotazníků vyšla data, která poukazují na převážné zhoršení parametrů, 

které definují subjektivní kvalitu života. Toto zjištění lze pravděpodobně přisuzovat 

brzkému sběru dat, které bylo pouhé tři týdny po operačním výkonu.  

Parametr bolesti byl navíc měřen nezávisle na dotaznících kvality života pomocí 

VAS, a tato hodnota byla vyhodnocována s vyšší frekvencí, a to konkrétně při každém 

vyšetření pacienta (tj. 1 den před operací, 3 dny po operaci, 1 týden po operaci a 3 týdny 

po operaci). 

Z pohledu pohybové aktivity pacientů s kolorektálním karcinomem bylo zjištěno 

v rámci tří sledovaných osob, že navzdory doporučením k pohybové aktivitě po operaci 

nemají motivaci k jejich dodržování. Rešeršně bylo zpracováno téma nutričního stavu 

pacientů s kolorektálním karcinomem, které ukázalo úzkou korelaci mezi nutričními 

návyky a tíží onemocnění včetně podílu rekurencí. 

Bylo by účelné pacienty s rizikovými faktory spojené se vznikem kolorektálního 

karcinomu v praxi více podporovat v pravidelné účasti na preventivním screeningu. Dále 

by bylo vhodné tyto pacienty motivovat k dodržování zásad zdravé životosprávy, součástí 

které je pravidelná pohybová aktivita a vhodná dietní opatření.  

Dále by bylo přínosné zařazení dotazníků kvality života do rutinní péče o pacienty 

s onkologickým onemocněním a sběr získaných dat pro další statistické analýzy. Tato 

data by mohla do budoucna vést k lepšímu porovnání průběhu a výsledků léčby těchto 

pacientů.  

 



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

74 

REFERENČNÍ SEZNAM 

AARONSON, Neil K., Sam AHMEDZAI, Bengt BERGMAN, Monika BULLINGER, 

Ann CULL, Nicole J. DUEZ, Antonio FILIBERTI, Henning FLECHTNER, Stewart B. 

FLEISHMAN, Johanna C.J.M.De HAES, Stein KAASA, Marianne KLEE, David 

OSOBA, Darius RAZAVI, Peter B. ROFE, Simon SCHRAUB, Kommer SNEEUW, 

Marianne SULLIVAN a Fumikazu TAKEDA, 1993. The European organization for 

research and treatment of cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use in 

international clinical trials in oncology. Journal of the National Cancer Institute 

[online]. 85(5), 365–376 [vid. 2020-05-25]. ISSN 00278874. Dostupné 

z: doi:10.1093/jnci/85.5.365 

ALVES, Arnaud, Yves PANIS, Pierre MATHIEU, Georges MANTION, Fabrice 

KWIATKOWSKI a Karem SLIM, 2005. Postoperative mortality and morbidity in 

French patients undergoing colorectal surgery: Results of a prospective multicenter 

study. Archives of Surgery [online]. B.m.: American Medical Association, 140(3), 278–

283 [vid. 2020-04-09]. ISSN 00040010. Dostupné z: doi:10.1001/archsurg.140.3.278 

ASGEIRSSON, Theodor, Khaled I. EL-BADAWI, Ali MAHMOOD, Jeffrey 

BARLETTA, Martin LUCHTEFELD a Anthony J. SENAGORE, 2010. Postoperative 

Ileus: It Costs More Than You Expect. Journal of the American College of Surgeons 

[online]. B.m.: Elsevier, 210(2), 228–231. ISSN 10727515. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.jamcollsurg.2009.09.028 

BECHERT, Kari a Steve E. ABRAHAM, 2009. Pain Management and Wound Care. 

Journal of the American College of Certified Wound Specialists [online]. 1(2), 65–71 

[vid. 2020-07-16]. ISSN 18764983. Dostupné z: doi:10.1016/j.jcws.2008.12.001 

BITNAR, Petr, 2019. Bolesti břicha u dětí. Časopis Umění fyzioterapie. Břicho. č. 8, s. 

15-25. ISSN: 2464-6784. 

BITNAR, Petr, 2009. Viscerosomatické a somatoviscerální vztahy. In: KOLÁŘ, Pavel 

et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. s. 181-184. ISBN 978-80-7262-657-1. 

BLASZCZYK Janusz W., Bogdan BACIK a Grzegorz JURAS, 2003. Clinical 

assessment of postural stability. J Mech Med Biol [online] 3(2), 135-144 [vid. 2020-04-

15] Dostupné z: doi:10.1142/S0219519403000715  

CAPELLA-MONSONÍS, Héctor, Stephen KEARNS, Jack KELLY a Dimitrios I. 

ZEUGOLIS, 2019. Battling adhesions: from understanding to prevention. BMC 

Biomedical Engineering [online]. B.m.: Springer Science and Business Media LLC, 

1(1), 1–12 [vid. 2020-08-03]. ISSN 2524-4426. Dostupné z: doi:10.1186/s42490-019-

0005-0 

CARMICHAEL, Joseph C., Deborah S. KELLER, Gabriele BALDINI, Liliana 

BORDEIANOU, Eric WEISS, Lawrence LEE, Marylise BOUTROS, James 

MCCLANE, Liane S. FELDMAN a Scott R. STEELE, 2017. Clinical Practice 

Guidelines for Enhanced Recovery After Colon and Rectal Surgery From the American 

Society of Colon and Rectal Surgeons and Society of American Gastrointestinal and 

Endoscopic Surgeons. Diseases of the Colon & Rectum [online]. B.m.: Lippincott 

Williams and Wilkins, 60(8), 761–784 [vid. 2020-06-14]. ISSN 0012-3706. Dostupné 

z: doi:10.1097/DCR.0000000000000883 



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

75 

CAVALLARO, Paul a Liliana BORDEIANOU, 2019. Implementation of an ERAS 

Pathway in Colorectal Surgery. Clinics in Colon and Rectal Surgery [online]. B.m.: 

Thieme Medical Publishers, Inc., 32(2), 102–108 [vid. 2020-06-14]. ISSN 15309681. 

Dostupné z: doi:10.1055/s-0038-1676474 

DOSTÁL, Pavel a Milan KAŠKA, 2002. Pooperační péče a pooperační komplikace. In: 

FERKO, Alexander. Chirurgie v kostce: vybrané kapitoly. Praha: Grada. ISBN 80-247-

0230-4. 

DUŠEK, Ladislav, Denisa KREJČÍ a Jan MUŽÍK, 2018. Epidemiologie nádorů tlustého 

střeva a konečníku v České republice. In: PETRUŽELKA, Luboš a kol. Kolorektální 

karcinom.  Praha: Farmakon Press, spol. s r.o. ed. Farmakoterapie. ISBN 978-80-

906589-7-4. 

ELMOKHALLALATI Yousuf, MULVEY Matthew.R. a BENNETT Michael I., 2018. 

Interventions to support self-management in cancer pain. Pain Rep. [online]. 3(6) 

[vid. 2020-06-12]. Dostupné z: doi: 10.1097/PR9.0000000000000690. 

EORTC.org, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-C29. Zasláno elektronicky 21.6.2020 

FAGEVIK OLSÉN, Monika a Elisabeth WESTERDAHL, 2009. Positive expiratory 

pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease - A systematic review. 

Respiration [online]. 77(1), 110–118 [vid. 2020-07-10]. ISSN 00257931. Dostupné 

z: doi:10.1159/000163062 

FESHARAKIZADEH, Mehdi, Diana TAHERI, Shahaboddin DOLATKHAH a Steven 

D. WEXNER, 2013. Postoperative ileus in colorectal surgery: is there any difference 

between laparoscopic and open surgery? Gastroenterology Report [online]. B.m.: 

Oxford University Press (OUP), 1(2), 138–143 [vid. 2020-04-06]. ISSN 2052-0034. 

Dostupné z: doi:10.1093/gastro/got008 

GAYMANS, F. Mitchell, 1980. Die Bedeutung der Atemtypen für Mobilisation der 

Wirbelsäule. Man. Med., 18, s. 96-101 

GREGA, Tomáš; Štěpán SUCHÁNEK a Miroslav ZAVORAL, 2018. Screening 

kolorektálního karcinomu. In: PETRUŽELKA, Luboš a kol. Kolorektální karcinom. 

Praha: Farmakon Press, spol. s r.o. ed. Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-7-4. 

GUSTAFSSON, U. O., M. J. SCOTT, M. HUBNER, J. NYGREN, N. DEMARTINES, 

N. FRANCIS, T. A. ROCKALL, T. M. YOUNG-FADOK, A. G. HILL, M. SOOP, H. 

D. DE BOER, R. D. URMAN, G. J. CHANG, A. FICHERA, H. KESSLER, F. GRASS, 

E. E. WHANG, W. J. FAWCETT, F. CARLI, D. N. LOBO, K. E. ROLLINS, A. 

BALFOUR, G. BALDINI, B. RIEDEL a O. LJUNGQVIST, 2019. Guidelines for 

Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: Enhanced Recovery After Surgery 

(ERAS®) Society Recommendations: 2018 [online]. 15. březen 2019. B.m.: Springer 

New York LLC. [vid. 2020-06-14]. ISSN 14322323. Dostupné z: doi:10.1007/s00268-

018-4844-y 

HARVEY, Alison, 2010. A pathway to health: How visceral manipulation can help you. 

Berkeley, California: North Atlantic Books & The Barral Institute. ISBN: 978-1-55643-

901-8 



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

76 

HAVEL, Eduard a Petr MOTYČKA, 2015. Pooperační péče a komplikace. In: FERKO, 

Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a 

přeprac. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1005-1. 

HOLCÁTOVÁ, Ivana a Štěpán SVAČINA, 2008. Dieta v prevenci a léčbě nádorových 

onemocnění. In: SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-

247-2256-6. 

HRADIL, Vítězslav, 2009. Léčebná rehabilitace v onkologii. In: KOLÁŘ, Pavel et 

al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén,s. 609-622. ISBN 978-80-7262-657-1. 

HRISTARA-PAPADOPOULOU, A, J TSANAKAS, G DIOMOU a O 

PAPADOPOULOU, 2008. Current devices of respiratory physiotherapy. Hippokratia 

[online]. B.m.: Hippokratio General Hospital of Thessaloniki, 12(4), 211–20 [vid. 2020-

05-21]. ISSN 1790-8019. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158964 

HUANG, Yi-Chen a Ke-Vin CHANG, 2020. Kegel Exercises [online]. B.m.: StatPearls 

Publishing [vid. 2020-07-09]. Dostupné 

z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310358 

HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, 2015. Memorix anatomie. Praha: Triton, 3. 

vydání. ISBN 978-80-7387-959-4. 

JANDÍK, Pavel, 2002. Onemocnění tlustého střeva. In: FERKO, Alexander. Chirurgie v 

kostce: vybrané kapitoly. Praha: Grada. ISBN 80-247-0230-4. 

JANÍKOVÁ, Eva, 2013. Pooperační péče. In: JANÍKOVÁ, Eva a Renáta 

ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské 

studium. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4412-4. 

JETLEBOVÁ, Jarmila a Lenka JETLEBOVÁ, 2014. Rozsah resekce tlustého střeva pro 

karcinom podle lokality nádoru, s. 178, kapitola Chirurgie tlustého střeva In: 

VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-

246-2512-6. 

JEŽKOVÁ, Martina, 2009. Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví. In: 

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-657-1. 

KAHL, Cristiana a Joshua A. CLELAND, 2005. Visual analogue scale, numeric pain 

rating scale and the McGill pain Questionnaire: an overview of psychometric properties. 

Physical Therapy Reviews [online]. B.m.: Taylor and Francis Ltd., 10(2), 123–128. 

ISSN 1743288X. Dostupné z: doi:10.1179/108331905X55776 

KOLÁŘ, Pavel, Alena KOBESOVÁ, Petra VALOUCHOVÁ a Petr BITNAR, 2014. 

Dynamic Neuromuscular Stabilization: Developmental kinesiology: breathing 

stereotypes and postural-locomotion function. In: GILBERT, Christopher, Dinah 

MORISSON a Leon CHAITOW. Recognizing and Treating Breathing Disorders. 2 nd 

edition. Churchill Livingstone: Elsevier. ISBN: 978-0-7020-4980-4. 

KOLÁŘ, Pavel a Marcela ŠAFÁŘOVÁ, 2012. Páteř – deformity. In: KOLÁŘ, Pavel et 

al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.s.441-448. ISBN 978-80-7262-657-1. 

  



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

77 

KOSKENVUO, Laura, Taru LEHTONEN, Selja KOSKENSALO, Suvi RASILAINEN, 

Kai KLINTRUP, Anu EHRLICH, Tarja PINTA, Tom SCHEININ a Ville SALLINEN, 

2019. Mechanical and oral antibiotic bowel preparation versus no bowel preparation for 

elective colectomy (MOBILE): a multicentre, randomised, parallel, single-blinded trial. 

The Lancet [online]. B.m.: Lancet Publishing Group, 394(10201), 840–848 [vid. 2020-

07-12]. ISSN 1474547X. Dostupné z: doi:10.1016/S0140-6736(19)31269-3 

KOYAMA, Tetsuo, John G. MCHAFFIE, Paul J. LAURIENTI a Robert C. COGHILL, 

2005. The subjective experience of pain: Where expectations become reality. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

[online]. B.m.: National Academy of Sciences, 102(36), 12950–12955 [vid. 2020-06-

20]. ISSN 00278424. Dostupné z: doi:10.1073/pnas.0408576102 

KRŠKA, Zdeněk, 2011. Pooperační komplikace. In: ZEMAN, Miroslav a Zdeněk 

KRŠKA a kol. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 

978-80-247-3770-6. 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 2002. Psychologie nemoci. Praha: Grada. 200 s. ISBN 80-247-

0179-0. 

KUMAR, Vinay, Abul K. ABBAS, Jon C. ASTER a James A. PERKINS, 2017. 

Robbins basic pathology. 10. vydání. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier. ISBN 

9780323353175. 

MEYERHARDT, Jeffrey A., Edward L. GIOVANNUCCI, Michelle D. HOLMES, 

Andrew T. CHAN, Jennifer A. CHAN, Graham A. COLDITZ a Charles S. FUCHS, 

2006. Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis. Journal of 

Clinical Oncology [online]. 24(22), 3527–3534 [vid. 2020-08-02]. ISSN 0732183X. 

Dostupné z: doi:10.1200/JCO.2006.06.0855 

Nemocnice na Homolce. Nemusíte snášet bolest [online] © Nemocnice Na Homolce 

2017. [cit. 2020-08-13]. Dostupné z: https://www.homolka.cz/pro-pacienty/11610-

informace-o-hospitalizaci/11611-nemusite-snaset-bolest/ 

NEUMANNOVÁ, Kateřina, Jakub ZATLOUKAL, Vladimír KOBLÍŽEK, 2019. 

Doporučený postup plicní rehabilitace. Aktualizace 2019. [online]. Česká 

pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 

Dostupné z: http://www.pneumologie.cz/guidelines/ 

NOVÁK, Jaroslav, 2017. Pohybová aktivita ve vyšším věku. In: ČELEDOVÁ, Libuše a 

Rostislav ČEVELA. Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve 

stáří. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3828-7. 

NOVÁK, Petr a Luboš HOLUBEC, 2014. Chirurgie tlustého střeva. In: VODIČKA, 

Josef. Speciální chirurgie. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2512-6. 

PCMR´s Nutrition guide for clinicians. Colorectal cancer [online]. © 2020 Physicians 

Committee for Responsible Medicine and Unbound Medicine, Inc. [cit. 2020 07-14] 

Dostupné z: 

https://nutritionguide.pcrm.org/nutritionguide/view/Nutrition_Guide_for_Clinicians/134

2094/all/Colorectal_Cancer 

PAUL, Oldřich, Vladimír FRÝBA, Dagmar ŠKOCHOVÁ a Veronika ZACHOVÁ, 

2014. Stomie na gastrointestinálním traktu. In: KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a 

http://www.pneumologie.cz/guidelines/


Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

78 

Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4284-

7. 

PERKINS, James A., 2017. In: KUMAR, Vinay, Abul K. ABBAS, Jon C. ASTER a 

James A. PERKINS. Robbins basic pathology. 10. vydání. Philadelphia, Pennsylvania: 

Elsevier. ISBN 9780323353175. 

PODĚBRADSKÁ, Radana, 2018. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy 

pohybového systému. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0874-9. 

PRYOR J. A., 1999. Physiotherapy for airway clearance in adults. Eur Respir J [online] 

14(6),1418-1424 [vid. 2020-04-10]. Dostupné z: doi:10.1183/09031936.99.14614189 

RAND Health Care. 36-Item Short Form Survey (SF-36) Scoring Instructions [online] 

© 1994-2020 RAND Corporation [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: 

https://www.rand.org/health-care/surveys_tools/mos/36-item-short-form/scoring.html 

ROKYTA, Richard, 2009. Bolest a jak s ní zacházet: učebnice pro nelékařské 

zdravotnické obory. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3012-7. 

ROLLINS, Katie E. a Dileep N. LOBO, 2020. The Controversies of Mechanical Bowel 

and Oral Antibiotic Preparation in Elective Colorectal Surgery. Annals of Surgery 

[online]. Publish Ah(Xx), 7–9. ISSN 0003-4932. Dostupné 

z: doi:10.1097/sla.0000000000003985 

RUŠAVÝ, Zdeněk a Jaroslava KREUZBERGOVÁ, 2008. Dieta při podvýživě. In: 

SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2256-6. 

SCHRACK, Jennifer A., Gillian GRESHAM a Amal A. WANIGATUNGA, 2017. 

Understanding physical activity in cancer patients and survivors: new methodology, 

new challenges, and new opportunities. Cold Spring Harbor molecular case studies 

[online]. B.m.: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 3(4) [vid. 2020-08-02]. 

ISSN 23732873. Dostupné z: doi:10.1101/mcs.a001933 

SMIČKOVÁ, Eva, 2011. Péče o jizvy. Med Pro Praxi [online] 8(1), 31-33 [vid. 2020-

08-03]. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/01/09.pdf 

SVAČINA, Štěpán a Alena Bretšnajdrová, 2008. Dieta při onemocnění trávicího traktu. 

In: SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2256-6. 

ŠMAJEROVÁ, Miriama a Vlastimil VÁLEK, 2018. Diagnostika kolorektálního 

karcinomu. In: PETRUŽELKA, Luboš a kol. Kolorektální karcinom.  Praha: Farmakon 

Press, spol. s r.o. ed. Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-7-4. 

ŠPAČEK, Richard, 2019. Pooperační srůsty v břišní a pánevní krajině. Časopis Umění 

fyzioterapie. Břicho. č. 8, s. 27-32. ISSN: 2464-6784. 

TEVIS, Sarah E. a Gregory D. KENNEDY, 2016. Postoperative Complications: 

Looking Forward to a Safer Future. Clinics in Colon and Rectal Surgery [online]. B.m.: 

Thieme Medical Publishers, Inc., 29(3), 246–252 [vid. 2020-04-20]. ISSN 15309681. 

Dostupné z: doi:10.1055/s-0036-1584501 

THANIKACHALAM, Kannan a Gazala KHAN, 2019. Colorectal cancer and nutrition. 

Nutrients [online]. 11(1), 164 [vid. 2020-07-05]. ISSN 20726643. Dostupné 



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

79 

z: doi:10.3390/nu11010164 

TÓTH, Ladislav, 2014. Deformity páteře. In: DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a 

dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4357-8. 

UNIFY ČR, 2020. Jak měřit fyzickou aktivitu, informační leták [online]. UNIFY ČR. 

[cit. 2020 07-14]. Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/svetovy-den-fyzioterapie 

WANG, Jie, Yijun LI, Kang CHEN, Wenhua YAN, Anping WANG, Weiqing WANG, 

Zhengnan GAO, Xulei TANG, Li YAN, Qin WAN, Zuojie LUO, Guijun QIN, Lulu 

CHEN a Yiming MU, 2019. Association between duration of exercise (MET hours per 

week) and the risk of decreased eGFR: A cross-sectional study based on a large Chinese 

population. Journal of Diabetes Research [online]. B.m.: Hindawi Limited, 2019. 

ISSN 23146753. Dostupné z: doi:10.1155/2019/5874603 

WHO. Rehabilitation [online] ©2020 WHO [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

https://www.who.int/health-topics/rehabilitation#tab=tab_1 

WILLE, Christa M, Rachel L LENHART, Sijian WANG, Darryl G THELEN a Bryan C 

HEIDERSCHEIT, 2014. Ability of sagittal kinematic variables to estimate ground 

reaction forces and joint kinetics in running. The Journal of orthopaedic and sports 

physical therapy [online]. B.m.: NIH Public Access, 44(10), 825–30 [vid. 2018-11-06]. 

ISSN 1938-1344. Dostupné z: doi:10.2519/jospt.2014.5367 

ZDAŘILOVÁ, Eva, Kateřina BURIANOVÁ, Michal MAYER a Oldřich OŠŤÁDAL, 

2005. Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách dýchání u 

neurologicky nemocných. Neurol. pro Praxi [online] 5, 267-269. [vid. 2020-07-15] 

Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2005/05/09.pdf 

ŽURKOVÁ, Petra a Jana SKOŘIČKOVÁ, 2012. Přehled dechových pomůcek pro 

hygienu dýchacích cest v praxi. Med Pro Praxi [online] 9(5), 250-254 [vid. 2020-07-

10]. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/med/2012/05/12.pdf 

  



Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

80 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obrázek 1 Svaly břišní stěny (Rogers, Encyclopaedia Britannica, 2009) ...................... 15 

Obrázek 2 Rozsah resekce tlustého střeva pro karcinom podle lokality (Jetlebová & 

Jetlebová, 2014) .............................................................................................................. 24 

Obrázek 3 Paliativní anastomózy na tračníku (Jetlebová & Jetlebová, 2014) ................ 25 

Obrázek 4 Hojení tkáně (Perkins, 2018) ......................................................................... 29 

Obrázek 5 Mechanika dýchání (By OpenStax College [CC BY 3.0]) ........................... 34 

Obrázek 6 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacientky č. 1 ............. 64 

Obrázek 7 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacienta č. 2 ................ 65 

Obrázek 8 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C30 u pacienta č. 3 ................ 66 

Obrázek 9 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacientky č. 1 ............. 68 

Obrázek 10 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacienta č. 2 .............. 69 

Obrázek 11 Grafické znázornění výsledků EORTC QLQ-C29 u pacienta č. 3 .............. 70 

 

  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595769
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595770
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595770
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595771
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595772
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595773
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595774
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595775
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595776
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595777
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595778
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595779


Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

81 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 1 .................................................. 60 

Tabulka 2 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 2 .................................................. 61 

Tabulka 3 Souhrn měřených parametrů u pacienta č. 3 .................................................. 62 

Tabulka 4 Souhrn měřených parametrů všech pacientů z dotazníku EORTC QLQ-CR29

......................................................................................................................................... 67 

  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595919
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595920
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595921
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595922
file:///C:/Users/Admin/Desktop/finale%20motherfucker.docx%23_Toc48595922


Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

82 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Vizuální analogová škála bolesti (VAS) (Nemocnice Na Homolce, 2017) .... 83 
Příloha 2 Informovaný souhlas ....................................................................................... 84 
Příloha 3 Dotazník EORTC QLQ-C30 ........................................................................... 85 
Příloha 4 Dotazník EORTC QLQ-CR29 ........................................................................ 87 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/BP-PODPĚROVÁ%20Markéta.docx%23_Toc48600325
file:///C:/Users/Admin/Desktop/BP-PODPĚROVÁ%20Markéta.docx%23_Toc48600326
file:///C:/Users/Admin/Desktop/BP-PODPĚROVÁ%20Markéta.docx%23_Toc48600327
file:///C:/Users/Admin/Desktop/BP-PODPĚROVÁ%20Markéta.docx%23_Toc48600328


Bakalářská práce  Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva  

83 

PŘÍLOHY 

  

Příloha 1 Vizuální analogová škála bolesti (VAS) (Nemocnice Na Homolce, 

2017) 
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Příloha 3 Dotazník EORTC QLQ-C30 
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Příloha 4 Dotazník EORTC QLQ-CR29 
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