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Abstrakt 

Název: Využití fyzioterapie u pacientek s endometriózou 

Cíl: Cílem práce je posoudit vliv šestitýdenní fyzioterapeutické intervence obsahující 

manuální a pohybový přístup na kvalitu života hodnocenou pomocí dotazníku The 

Endometriosis Health Profile-30, na dysmenoreu hodnocenou pomocí krátké verze 

dotazníku bolesti McGillovy univerzity a The Menstrual Distress Questionnaire a na 

množství funkčních poruch pohybového aparátu hodnocené kineziologickým 

vyšetřením u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou. 

Metody: Praktická část má charakter pilotní studie hodnotící přínos šestitýdenní 

fyzioterapeutické intervence u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou. Plán léčby 

byl sestaven individuálně k řešení objektivních nálezů pomocí kombinace manuální 

a pohybové terapie s cílem snížit výskyt funkčních poruch pohybového aparátu. Pro 

zhodnocení efektu terapie byly využity standardizované kvalitativní dotazníky The 

Menstrual Distress Questionnaire, krátká verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity 

a The Endometriosis Health Profile-30, dále byl sestaven formulář kineziologického 

vyšetření. Probandky vyplnily dotazníky v první den menstruačního cyklu před 

a následně po absolvování šestitýdenní fyzioterapeutické intervence. Získaná data byla 

vyhodnocena statistickou analýzou pomocí párového t-testu. 

Výsledky: Porovnáním středních hodnot výsledků před a po šestitýdenní 

fyzioterapeutické intervenci došlo k významnému zlepšení symptomu dysmenorey, 

kvality života a snížení množství funkčních poruch pohybového aparátu. 

Vyhodnocením vyšla u dotazníku The Menstrual Distress Questionnaire p-hodnota testu 

p = 0,0006, deskriptorů bolesti dotazníku McGillovy univerzity p = 0,001, vizuální 

analogové škály dotazníku McGillovy univerzity p = 0,002, dotazníku The 

Endometriosis Health Profile-30 p = 0,002 a kineziologického formuláře p = 0,00001.  

Závěr: Všechny výsledné hodnoty spadají pod hladinu významnosti p < 0,01, což značí 

statisticky vysoce významný rozdíl. Po šestitýdenní fyzioterapeutické intervenci 

obsahující manuální a pohybovou léčbu došlo u osmi žen s diagnostikovanou 

endometriózou ke snížení bolesti a zlepšení symptomů dysmenorey, zlepšení kvality 

života a snížení výskytu funkčních poruch pohybového aparátu. 

Klíčová slova: endometrióza, fyzioterapie, kvalita života, dysmenorea, EHP-30  



Abstract 

Title: Effect of physiotherapy in patients with endometriosis         

Objectives: The objective of this thesis is to evalute the effect of a six-week 

physiotherapy intervention including manual and exercise therapy approach on the 

quality of life assessed by The Endometriosis Health Profile-30 questionnaire, on 

dysmenorrhea assessed by The short-form McGill Pain Questionnaire and The 

Menstrual Distress Questionnaire, and on the number of functional impairments of the 

musculoskeletal system asssessed by the kinesiological analysis of eight women with 

diagnosed endometriosis. 

Methods: The practical part is a pilot study evaluating the contribution of the six-week 

physiotherapy intervention in eight women with diagnosed enometriosis. The therapy 

plan was constructed individually to deal with the objective findings using the 

combination of manual and exercise therapy with the aim of decreasing the presence of 

functional impairments of the musculoskeletal system. To evaluate the effect of therapy, 

standartized qualitative questionnaires, The Menstrual Distress Questionnaire, The 

short-form McGill Pain Questionnaire and The Endometriosis Health Profile-30 were 

used as well as the kinesiological diagnosis form. The probands filled out the 

questionnaires on the first day of their menstrual cycle before and after completing the 

six-week physiotherapy intervention. The obtained data was evaluated by statistical 

analysis using the t-test. 

Results: Comparing the mean values of the results before and after the six-week 

physiotherapy intervation, there was a significant improvement in dysmenorrhea 

symptoms, the quality of life, and a decrease in the number of functional impairments of 

the musculoskeletal system. The test value of The Menstrual Distress Questionnaire was  

p = 0,0006, pain descriptors of The short-form McGill Pain Questionnaire was  

p = 0,001, the visual analogue scale of The short-form McGill Pain Questionnaire was  

p = 0,002, The Endometriosis Health Profile-30 was p = 0,002, and the kinesiological 

analysis form was p = 0,00001.     

Conclusion: All data fall into the level of importance p < 0,01, which implies a highly 

statistically significant difference. After the six-week physiotherapy intervention 

including the manual and exercise therapy in eight women with diagnosed 

endometriosis, there was a decrease in pain and improvement of dysmenorrhea 



symptoms, the life quality, and a decrease in the number of functional impairments of 

the musculoskeletal system. 

Keywords: endometriosis, physiotherapy, quality of life, dysmenorrhea, EHP-30 
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Seznam použitých zkratek 

ADL – activities od daily living (všední denní činnosti) 

billat – billaterálně 

BMD – bone mineral density (kostní hustota) 

C – krční segment páteře 

CNS – centrální nervová soustava 

CRH – kortikotropní-releasing hormon 

č. – číslo 

DIE – hluboká infiltrující endometrióza 

DM II – diabetes mellitus II typu 

dx. – pravý 

EHP-30 - Endometriosis Health Profile-30  

GnRH – gonadotropin-releasing hormone 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

IASP – International Association for the Study of Pain 

lig. – ligamentum 

Lp – bederní páteř 

LS – lumbosakrální 

m. – musculus (sval) 

MDQ – Menstrual Distress Questionnaire 

MS – menstruace 

MTrP – myofasciálních trigger point 

NRS – Numerical Rating Scale 

PFIQ-7 – Pelvic floor impact questionnaire 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PRI-S – pain rating index-sensory 

PRI-A – pain rating index-affectivity 



PRI-T – pain rating index-total 

PSR – progresivní svalová relaxace 

PV – paravertebrální 

rASRM – The revised American Society for Reproductive Medicine  

RHB – rehabilitace 

S – sakrální segment páteře 

SIK – sakroiliakální skloubení 

sin. – levý 

SF-36 – Short-form 36 questionnaire 

SF-MPQ – short-form Mcgill Pain Questionnaire 

TENS – transkutánní elektrické neurostimulace  

Th/Lp – přechod hrudní a bederní páteře 

trp – trigger point 

VAS – vizuální analogová škála bolesti 

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

Endometrióza je jedno z nejčastějších benigních chronických gynekologických 

onemocnění žen v reprodukčním věku. Toto onemocnění je charakterizované 

přítomností endometriální tkáně mimo děložní dutinu a stává se nejčastější příčinou 

chronické pánevní bolesti.  

Etiologie a patogeneze endometriózy jsou stále nejasné. Nejčastější symptomy 

jsou chronické na cyklu závislé pánevní bolesti, dysmenorea, dyspareunie a sterilita. Pro 

velmi variabilní symptomatiku je diagnostika velmi zdlouhavá a následná léčba je drahá 

a invazivní. Metodou volby je chirurgická a farmakologická léčba. Tyto metody však 

nezaručují úplné vyléčení a léčba je bohužel jen symptomatická. V případě sterility je 

navíc indikována léčba pomocí asistované reprodukce.  

Endometrióza postihuje ženy v časném produktivním věku. Podle studie 

Nnoaham et al. (2011) vyhledávají dvě třetiny žen s vážnými příznaky endometriózy 

lékařskou pomoc před 30. rokem věku, tedy v životně nejdůležitějších letech, kdy by 

měly ukončit vzdělání, zahájit kariéru, budovat partnerské vztahy a založit rodinu. 

Onemocnění má tak významný negativní vliv na psychiku a kvalitu života žen, přičemž 

současná lékařská ošetření často neposkytují dostatečnou úlevu od bolesti nebo mají 

další nepříjemné vedlejší účinky. Navíc rekurence onemocnění dosahuje stále vysokých 

čísel. Většina žen se proto uchyluje k dalším léčebným prostředkům. Nejčastěji 

využívají účinků tradiční čínské medicíny, fytoterapie, dietoterapie, psychoterapie 

a fyzioterapie. Právě fyzioterapeut má nezanedbatelné místo v interdisciplinárním týmu.  

Důvodem výběru diagnózy endometriózy do diplomové práce je vysoká 

incidence tohoto onemocnění bez adekvátních přístupů snižujících subjektivní vnímání 

doprovázených symptomů. Při diagnostice a léčbě chronické pánevní bolesti spojené 

s endometriózou jsou bohužel často přehlíženy jak centrální senzibilizace, tak 

myofasciální dysfunkce, které mohou snižovat pravděpodobnost terapeutické 

úspěšnosti, pokud nejsou dostatečně identifikovány a léčeny. Tato diplomová práce je 

zaměřena na posouzení vlivu šestitýdenní fyzioterapeutické intervence na kvalitu 

života, subjektivní vnímání symptomu dysmenorey a výskyt funkčních poruch 

pohybového aparátu u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Endometrióza 

Endometrióza je benigní gynekologické estrogen-dependentní onemocnění žen 

reprodukčního věku, při kterém se endometrium nachází mimo děložní dutinu 

a vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Objevuje se zejména u žen v období mezi 

menarche a menopauzou. Avšak byly již popsány případy, kdy byla nalezena 

u premenarcheálních dívek a žen po menopauze (Zondervan et al., 2018).  

2.1.1 Prevalence 

Podle celosvětového odhadu endometrióza postihuje 6–10 % žen 

v reprodukčním věku, 50–60 % žen s chronickými pánevními bolestmi a 50 % 

neplodných žen. Míra prevalence endometriózy v populaci se však těžko stanovuje, 

protože nespecifické příznaky nedovolují včasnou diagnostiku a definitivní diagnózu 

stanoví až chirurgický výkon (Nnoaham et al., 2011). 

2.1.2 Klinické příznaky 

Symptomy u endometriózy jsou velmi variabilní a napodobují příznaky jiných 

onemocnění. Jedním z dominantních klinických příznaků je bolest, která má také velkou 

variabilitu, co se týká četnosti, lokalizace a intenzity.  

Více než 60 % žen s diagnostikovanou endometriózou uvádí chronické pánevní 

bolesti, 70 % pak dysmenoreu (Stratton a Berkley, 2011).  U pacientek s endometriózou 

je 13krát vyšší pravděpodobnost bolestí břicha než u zdravých žen (Maddern et al., 

2020). Časté jsou i muskuloskeletální bolesti závislé na menstruačním cyklu (Rossi 

et al., 2020). 

Velmi častým příznakem je dyspareunie, kterou lze klasifikovat jako povrchní 

dyspareunii, definovanou jako stížnost na bolest nebo nepohodlí při vaginálním vstupu, 

nebo hlubokou dyspareunii, definovanou jako stížnost na bolest nebo nepohodlí 

při hlubším průniku (Mabrouk et al., 2020). Bylo prokázáno, že hluboká dyspareunie 

koreluje s endometriotickými lézemi infiltrujícími uterosakrální vazy, které obsahují 

značné množství nervové tkáně. Napětí na uterosakrálním vazu během pohlavního styku 

pak vyvolá bolest (Ferrero et al. 2005). Dyspareunie spojená s endometriózou je také 

obvykle funkcí myofasciální dysfunkce a může zahrnovat penetrační bolest, hlubokou 
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bolest, bolest při orgasmu nebo bolest trvající několik dní po pohlavním styku (Jarrell, 

2011). 

Endometrióza je obvykle diagnostikována společně s poruchami močového 

měchýře a tlustého střeva, jako je syndrom hyperaktivního močového měchýře 

a syndrom dráždivého tračníku (Maddern et al., 2020). Časté jsou také bolesti při 

močení (dysurie) a defekaci (dyschezie), které korelují s hlubokými endometriotickými 

lézemi infiltrujícími do pochvy a močového měchýře (Ferrero et al., 2005). 

Prvotním příznakem může být také neschopnost ženy otěhotnět, přičemž 

neplodných je 30–50 % žen s diagnostikovanou endometriózou (Filip et al., 2020). 

Podle studie Nnoaham et al. (2011) trpělo bolestí 65 % žen s endometriózou a jedna 

třetina těchto žen byla zároveň neplodná. V případě těhotenství mají ženy 

s endometriózou podle systematického přehledu a metaanalýzy Zullo et al. (2017) vyšší 

riziko potratu, předčasného porodu, výskytu placenty praevia a častěji je porod veden 

císařským řezem.  

2.1.2.1 Bolest u endometriózy 

„Podle IASP a WHO je bolest definovaná jako nepříjemná senzorická 

a emocionální zkušenost spojená s akutním nebo potencionálním poškozením tkání. 

Bolest je vždy subjektivní“ (Rokyta et al., 2017, s. 1). 

Bolest dělíme podle jejího původu na nociceptivní, neuropatickou či kombinaci 

těchto dvou. Endometrióza způsobuje všechny tři typy bolestí. Intenzitu bolesti 

ovlivňují také psychologický a fyzický stres, hormonální stav a individuální 

mechanismus zvládání bolesti. Bolest může mít viscerální i somatický původ (Morotti 

et al., 2014; Morotti, Vincent a Becker, 2017). 

Jedním z nejčastějších klinických projevů endometriózy je chronická pánevní 

bolest, která je definovaná jako bolest lokalizovaná pod pupkem po dobu nejméně šesti 

měsíců. Je výsledkem funkčních a strukturálních přeskupení CNS, které udržují 

vnímání bolesti a usnadňují její rozšíření do vzdálených oblastí. Existuje několik 

faktorů, které k tomu mohou přispívat, protože se jedná o onemocnění, které je 

hormonálně závislé, navíc ještě se zánětlivou složkou. Ektopické endometriální léze 

postihují reprodukční, endokrinní, vaskulární, muskuloskeletální a neuronální systémy 

(Aredo et al., 2017). 
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Neexistuje korelace mezi rozsahem endometriózy identifikované laparoskopií 

a stupněm vnímání bolesti (Morotti et al., 2014). Podle studie Nnoaham et al. (2011) 

neodráží závažnost endometriózy závažnost symptomů. Laparoskopicky prokázané léze 

endometriózy má 71–81 % žen s chronickou pánevní bolestí, přičemž umístění lézí 

často nesouhlasí s místy, které pacientky identifikují jako své nejintenzivnější místo 

bolesti (Aredo et al., 2017). Individuální rozdíly vnímání bolesti jsou nezávisle 

na samotném onemocnění (Stratton a Berkley, 2011). Podle studie Chapron et al. (2012) 

ženy s hlubokými lézemi pociťují obecně větší bolesti než ženy s endometriomy 

na ovariích.   

Několik studií poukazuje na změny v periferním i centrálním nervovém systému 

u žen s endometriózou, kdy dochází k centrální a periferní senzibilizaci (Bajaj et al., 

2003; As-Sanie et al., 2013; Brawn et al., 2014; Morotti et al., 2014; Stratton a Berkley, 

2011), které jsou při diagnostice a léčbě často přehlíženy spolu s myofasciálními 

dysfunkcemi. Představují však další zdroj iniciace, zesílení a udržování bolesti, 

i přestože byla provedena chirurgická či hormonální léčba endometriózy (Stratton 

a Berkley, 2011; As-Sanie et al., 2013; Aredo et al., 2017). Chronická bolest se často 

vrací do dvanácti měsíců po odstranění lézí a nemusí tak vždy znamenat návrat ložisek 

endometriózy (Maddern et al., 2020).  

Endometriotická ložiska si vytvářejí vlastní nervová zásobení, čímž se vytváří 

přímá a obousměrná interakce mezi ložisky a CNS. Při cyklickém krvácení z ložisek 

dochází k následnému zánětu jak v samotném místě ložisek, tak v peritoneální 

dutině. Následné prozánětlivé reakce vedou k aktivaci senzorických nervů a ke změně 

aktivace nociceptivních drah. Zvýšená stimulace a aktivace periferních nervových 

zakončení v peritoneální dutině – periferní senzibilizace zvyšuje bolestivé podněty 

přenášené do míchy, které vyvolávají a udržují chronickou pánevní bolest – centrální 

senzibilizace. Dochází tak k interakci mezi periferními nervy, peritoneální tekutinou 

a CNS (Stratton a Berkley, 2011; Maddern et al., 2020).  

U pacientek se současnou depresí a úzkostí byla pravděpodobnost senzibilizace 

větší. Neprokázala se větší míra senzibilizace u žen s hlubokou infiltrující 

endometriózou než u žen s povrchovými lézemi, stejně tak nebyla častější u žen se 

středně těžkou až těžkou endometriózou než u žen s minimální až mírnou 

endometriózou. Myofasciální dysfunkce byla pozorována téměř u všech pacientek 

s bolestí, které stejně tak měly i klinické důkazy senzibilizace (Ferrero et al., 2015). 
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Obrázek 1 názorně zobrazuje, jak endometriální léze zasahují do nervového 

systému a způsobují různé typy bolesti (Aredo et al., 2017).  

Část (a) zobrazuje laparoskopický pohled na pánevní orgány od pupku (Aredo 

et al., 2017). Na endometriotických ložiscích byla nalezena nemyelinizovaná 

nociceptivní nervová vlákna, která přenášejí nociceptivní stimuly do CNS (Ferrero 

et al., 2015). Úroveň 1 zobrazuje hluboce infiltrující lézi na levém uterosakrálním vazu, 

ke kterému klíčí větve axonů (červené přerušované čáry) inervující za normálních 

okolností blízké krevní cévy. Větve axonů obsahují peptidergní senzorická C-vlákna 

(modrá) a sympatická (zelená) nervová vlákna. Estradiol a sympaticko-senzorická vazba 

řídí periferní senzibilizaci (červená hvězdička) nových senzorických vláken v lézi 

(Aredo et al., 2017).  

 Úroveň 2 zobrazuje obousměrné spojení mezi inervovanými lézemi a míchou, 

které je soustředěno v sakrálních segmentech. Tato centrální senzibilizace (červená 

hvězdička) je modulována odlišně a může se nakonec stát nezávislou na periferně 

senzibilizujících signálech. Větve vláken však zasahují i do dalších segmentů, které 

znázorňují modré přerušované čáry (číslo 3). Při senzibilizaci vláken se mohou 

Obrázek 1Periferní a centrální senzibilizace (Aredo et al., 2017) 
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senzibilizovat i neurony v těchto ostatních segmentech (červené přerušované čáry 

s hvězdičkou) v dorzálním rohu bederní, hrudní a krční míchy (Aredo et al., 2017; 

Stratton a Berkley, 2011). To vysvětluje přítomnost myofasciální dysfunkce i mimo 

oblast pánve (Phan et al., 2020). 

Za standardní situace existuje více intersegmentálních spinálních synaptických 

spojení pro koordinaci tělesných funkcí (černé obousměrné šipky, číslo 4).  

Za patologických bolestivých stavů může tato komunikace změnit zpracování 

nociceptivních a nenociceptivních senzorických informací ve vzdálených segmentech 

tzv. vzdálená centrální senzibilizace (červené hvězdičky). Tyto děje vedou ke zvýšené 

nocicepci jak v sakrálních, tak i vzdálených segmentech (Aredo et al., 2017). Dochází 

ke zvýšení excitability CNS, kdy normální vstupy nyní vyvolávají přehnané reakce. 

Přetrvávající nociceptivní vstup z endometriotických ložisek způsobuje centrální 

senzibilizaci kvůli vyšší citlivosti neuronů dorsálního rohu míšního, které zpracovávají 

vstup z lézí a přilehlých vnitřních orgánů a bolest se může vyskytovat i na vzdálených 

místech (Ferrero et al., 2015).  

Z každé úrovně míchy vystupují do mozku aferentní (modré) spoje a vystupují 

z mozku do míchy eferentní (zelené) spoje (číslo 5). Vstup ze senzibilizovaných 

spinálních neuronů může ovlivnit aktivitu v celé neuroaxi (červené hvězdičky) a změnit 

normální zpracování nociceptivních a nenoceptivních informací. Změny ve zpracování 

mohou nastat na mediálním kortikálním, postranním prefrontálním, frontálním 

a temenním laloku i uvnitř spánkového laloku (tečkované černé kruhy). Tyto vlivy 

mohou šířit signály nezávisle na periferní senzibilizaci spojené s lézemi, jak k tomu 

dochází u pacientek s dlouhodobou anamnézou endometriózy po odstranění ložisek 

(Stratton a Berkley, 2011; Ferrero et al., 2015; Aredo et al., 2017). Právě dlouhodobá 

remodelace CNS může vysvětlovat případy selhání lékařské a chirurgické terapie 

(Ferrero et al., 2015), kdy 20–28 % pacientek nemá po operaci úlevu od bolesti 

(Maddern et al., 2020). 

Část (b) zobrazuje svaly pánevního dna, které jsou do tohoto systému zapojeny 

(Aredo et al., 2017). Senzibilizace může být zahájena nebo udržována hypertonem 

pánevního dna a může odpovídat za přetrvávající bolest i po resekci endometriálních 

lézí a navzdory užívání hormonální léčby (Phan et al., 2020). 
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Centrální senzibilizace se projevuje rozšířenou difuzní a regionální alodynií, 

hyperalgezií, snížením prahové hodnoty na tlak a přítomností myofasciálních trigger 

pointů (Phan et al., 2020). Komplexní neuromuskulární vyšetření může přispět k určení 

objektivních nálezů a přispět ke zlepšení subjektivního vnímání bolesti.  

2.1.3 Rizikové faktory 

Příčina endometriózy je stále nejasná. Výzkumy se přiklánění k tomu, že 

onemocnění je multifaktoriální a je ovlivněno hormonálně a imunologicky, vliv mohou 

mít také genetické, environmentální a socioekonomické faktory (Filip et al., 2020). 

Pokud jde o gynekologické faktory, většina rizikových faktorů se zaměřuje 

na věk menarche, délku menstruačního cyklu a menstruačního krvácení. Menarche 

začínající v raném věku, dále pak dlouhé a silné menstruační cykly korelovaly s vyšším 

rizikem vzniku onemocnění zejména kvůli vyšším koncentracím estradiolu a estronu 

(Filip et al., 2020).  

Enviromentální faktory mohou při vývoji endometriózy hrát roli díky expozici 

chemických látek, které mají vliv na endokrinní orgány, jako jsou zvýšené hladiny 

polychlorovaných bifenylů, dioxinů, esterů ftalátů, bisfenolu A nebo 

organochlorovaných znečišťujících látek a perfluorochemikálií (Filip et al., 2020). 

Také se uvažuje o psychosomatických souvislostech. Potencionálně rizikové je 

dlouhodobé vystavování se stresovým situacím (Filip et al., 2020). Vliv má zřejmě 

i nízký body mass index, podle studie Aarestrup et al. (2020) je endometrióza častěji 

diagnostikována vysokým a štíhlým dívkám.  

2.1.4 Etiopatogeneze  

V současné době je známo stále velmi málo o etiologii a patogenezi tohoto 

onemocnění. Existuje několik teorií, jejíž teoretické a klinické poznatky jsou často 

protichůdné (Alkatout et al., 2018).  

První histologický popis endometriální léze byl popsán Carlem von 

Rokitanskym již v roce 1890. Název onemocnění byl vytvořen později v roce 1922 

americkým lékařem Johnem Sampsonem, který v roce 1927 popsal také první teorii 

vzniku endometriózy. Jeho teorie retrográdní menstruace uvažuje o zpětném toku 

menstruační krve, která obsahuje životaschopné buňky endometria. Krev se dostává 

do pánevní dutiny přes vejcovody. Tento reflux způsobuje hromadění lézí na okolních 
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tkáních v oblasti malé pánve, nejčastěji v místech, kam se krev může dostat gravitací. 

Tato teorie je diskutabilní, protože retrográdní menstruace je fyziologický děj 

vyskytující se u 79–90 % všech menstruujících žen a pouze u 10 % se vyvine 

endometrióza. Dále tato teorie nevysvětluje výskyt endometriózy u prepubertálních 

dívek a ložiska lokalizovaná mimo peritoneální dutinu (Alkatout, 2018). 

 

                                             Obrázek 2 Retrográdní menstruace (Filip et. al., 2020) 

Mezi další teorii vzniku patří Meyerova metaplastická teorie. Předpokladem je, 

že dochází k metaplazii coelomového epitelu na endometriální žlázy a stroma. 

K přeměně může dojít spontánně nebo pomocí hormonální či imunologické reakce, 

například následkem opakované iritace zánětem či při vyšší koncentraci estrogenů 

v krvi. Tato teorie může vysvětlit výskyt endometriózy i u prepubertálních dívek 

(Alkatout et al., 2018).  

Podle hormonální teorie hrají hlavní roly v etiologii steroidní hormony. Hlavním 

hormonem ovlivňujícím endometriální proliferaci je zde estrogen (Alkatout et al., 

2018). 

Teorie imunologická předpokládá poruchu imunity ženy. Zde je však otázkou, 

zda porucha imunity je příčinou či následkem. Při endometrióze vykazují B-lymfocyty 

zvýšenou aktivitu a vytvářejí protilátky proti endometriálním buňkám a dochází 

k zvýšenému množství makrofágů, které však nedokážou odstranit buňky endometria. 

Obranný systém ženy nereaguje na výskyt ložisek endometria mimo dělohu, čímž 

usnadňuje jejich implantaci nebo metaplazii (Alkatout et al., 2018). 

Nejmladší a nejmodernější teorií je teorie kmenových buněk, při které dochází 

k diferenciaci mezenchymových kmenových buněk kostní dřeně na tkáň podobné 

endometriu. Tuto teorii podporuje nález velkého množství endometriálních buněk 

od dárce u žen po transplantaci kostní dřeně. V endometriu přebývají kmenové buňky 

z kostní dřeně a následná retrográdní menstruace může být příčinou implantace, která 

vysvětluje ložiska mimo peritoneální dutinu (Alkatout et al., 2018).  
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2.1.5 Klasifikace 

V současné době existuje velké množství druhů klasifikace endometriózy 

v závislosti na vybraných kritériích. Níže budou uvedeny nejužívanější klasifikace, se 

kterými se můžeme v lékařských zprávách setkat. 

2.1.5.1 Klinická klasifikace 

Klinické klasifikace pracují jednoduše s konceptem tří forem endometriózy 

podle místa nálezu ložisek. Rozlišují endometriózou peritoneální, ovariální a hlubokou 

infiltrační endometriózou (DIE) (Alkatout et al., 2018). Hlavními lokalizacemi DIE jsou 

uterosakrální vazy, rektovaginální septum, močový měchýř a kolorektum (Ferrero et al., 

2015). 

2.1.5.2 Klasifikace dle lokalizace 

Nejstarší a nejjednodušší je klasifikace dle lokalizace ložisek endometriózy 

podle Albrechta z roku 1955. Endometriózu klasifikujeme na endometriózu genitální 

a extragenitální (Alkatout et al., 2018).  

Genitální endometrióza se může vyskytovat ve stěně děložní jako 

adenomyóza, endometriosis genitalis interna. Nebo na dalších pohlavních orgánech 

a okolních strukturách jako jsou vejcovody, vaječníky, děložní hrdlo, v Douglasově 

prostoru a na sakrouteriních vazech jako endometriosis genitalis externa (Alkatout 

et al., 2018).  

Při extragenitální endometrióze se ložiska nacházejí v břišní dutině, 

na střevech, omentu a močovém měchýři. Endometrióza byla zjištěna ve všech tkáních 

lidského těla kromě sleziny a srdce. Ložiska byla nalezena i ve vzdálených orgánech 

jako jsou plíce, mozek, játra, osrdečník, dokonce i v nosní dutině (Alkatout et al., 2018), 

pooperačních jizvách (Dordevic et al., 2009), pupeční jizvě (Victory et al., 2007) a mezi 

svalovými vlákny (Guida et al., 2009).  

2.1.5.3 rASRM klasifikace 

V roce 1997 byla Americkou společností pro reprodukční medicínu publikována 

revidovaná celosvětově nejrozšířenější klasifikace endometriózy rASRM. Klasifikace 

rASRM rozděluje stadia onemocnění výpočtem skóre na stadium I až IV dle míry 

postižení orgánů malé pánve. Stadium I znamená malé postižení a stadium IV závažné 
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postižení. Nevýhodou této klasifikace je pouhý popis stupně endometriózy bez 

morfologicko-topografické charakteristiky, která nebere v úvahu rozsah 

retroperitoneálního postižení, které je důležité pro hodnocení hluboké endometriózy 

(Alkatout et al., 2018). 

2.1.5.4 ENZIAN klasifikace  

Vzhledem k nedostatkům výše uvedené klasifikace rASRM, navrhla v roce 2005 

rakousko-německá skupina odborníků na endometriózu nové hodnocení s názvem 

ENZIAN. Mezi léty 2010 a 2011 došlo k revidaci klasifikace k usnadnění jejího použití 

(Alkatout et al., 2018).  

ENZIAN je klasifikace DIE, která doplňuje rASRM klasifikaci se zaměřením 

na retroperitoneální část endometriózy. Výhodou této klasifikace je, že umožňuje 

hodnotit i adenomyózu, postižení močového měchýře, močovodu a střev. Nomenklatura 

je téměř shodná s TNM klasifikací maligních nádorů. Její nevýhodou je malé 

mezinárodní rozšíření. Ve srovnání s rASRM je komplikovanější a pacientky mají 

obtíže jí porozumět (Alkatout et al., 2018). 

ENZIAN pracuje s morfologickým popisem lézí a jejich rozsahem. Rozděluje 

retroperitoneální struktury do tří kompartmentů. Kompartment A – zahrnuje 

rektovaginální septum a vaginu. Kompartment B – obsahuje ligamentum sacrouterinum 

a ligamentum cardinale uteri. Zkratka BB – značí oboustranné postižení. Kompartment 

C – zahrnuje konečník a esovitou kličku tlustého střeva. U každého kompartmentu se 

dále hodnotí závažnost postižení. Stupeň 1 zahrnuje invazi menší než 1 cm, stupeň 2 

invazi v rozsahu 1–3 cm a stupeň 3 invazi větší než 3 cm (Alkatout et al., 2018). 

Pokud jsou však ložiska i mimo tyto lokalizace, doplňují se dalšími zkratkami: 

FA: adenomyoza, FB: hluboká infiltrace močového měchýře, FU: vnitřní infiltrace 

uretry, FI: střevní infiltrace kraniálně od rectosigmoideální junkce (tračník, caecum, 

appendix, tenké střevo), FO: další lokalizace extragenitálně. Tyto popisy však postrádají 

popis velikosti ložisek (Alkatout et al., 2018).  
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Obrázek 3 ENZIAN klasifikace endometriózy (Alkatout et al., 2018) 

2.1.5.5 Endoskopická klasifikace 

Endoskopická klasifikace endometriózy ECG byla prvně publikována Metterem 

a Semmem v roce 1984. Pomocí vizuální detekce ložiska při laparoskopické operaci se 

postižení rozděluje na 4 fáze, anglicky stage. Stage 1 je, pokud je ložisko menší než 

5 mm, Stage 2 o velikosti větší než 5 mm, Stage 3 popisuje tzv. frozen pelvis 

endometriomas a rozsáhlou pánevní endometriózu. Stage 4 popisuje ložiska 

extragenitálně (Alkatout et al., 2018). 

  

 

Obrázek 4 Endoskopická klasifikace endometriózy (Alkatout et al., 2018) 

2.1.6 Diagnostika 

Cesta k diagnóze endometriózy je ve velkém množství případů velmi zdlouhavá 

a plná chybných diagnóz. Ženy diagnózu endometriózy zjistí často až po mnoha letech 

lékařských prohlídek a neúspěšných pokusech o léčbu. Nnoaham et al. (2011) došli 

ve své studii k výsledku, že k první diagnostice endometriózy dochází v průměru až po 

sedmi letech od nástupu prvních příznaků. Ve studii Lukic et al. (2016) byla diagnostika 
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zpožděná v průměru až o 9,49 roku. Pojmenování patologie a nalezení odborníků 

na léčbu včas je přitom spojeno s emocionální a psychologickou úlevou (Rossi et al., 

2020). 

Doposud nebyly identifikovány žádné biomarkery v krvi nebo moči, proto je 

klinická diagnostika endometriózy obtížná (Maddern et al., 2020). Laparoskopie spolu 

s biopsií tkáně je v této době jediný jistý způsob jak potvrdit endometriózu, i přestože 

může být detekována pomocí ultrasonografie a magnetické rezonance (Zondervan et al., 

2018). 

2.1.7 Léčba 

Gynekologové přisuzují bolest lézím endometriózy. Standardní léčba se tedy 

zaměřuje na chirurgický zákrok k odstranění lézí a podávání hormonů k prevenci růstu 

lézí. Cílem léčby ať už klinické nebo chirurgické je zmírnit bolest, čímž se výrazně 

zlepší kvalita života postižených žen. Léčba je spíše jen symptomatická a bohužel zatím 

žádná z nabízených možností terapie nezaručuje úplné vyléčení (Ferrero et al., 2015). 

2.1.7.1 Chirurgická léčba 

Nejčastějším léčebných přístupem je chirurgická léčba, kdy se využívá 

laparoskopického přístupu k odstranění ložisek endometriózy. K odstranění ložisek se 

přistupuje často i opakovaně, přičemž míra reoperace je 50–60 % do 5–7 let od zákroku. 

Ve věku 19–29 let podstupuje dokonce 70 % žen opakovaně operace (Stratton 

a Berkley, 2011). To však má negativní vliv na narušené tkáně. Komplikací každého 

operačního přístupu jsou srůsty v břišní dutině, které mohou být příčinou rozvoje další 

bolesti.  

2.1.7.2 Farmakologická léčba 

Dalším přístupem je hormonální léčba. Využívá se nejčastěji perorální 

kombinované hormonální antikoncepce, gestagenů nebo analogů hormonu uvolňujícího 

gonadotropin (GnRH), které jsou stejně účinné, ale s různými vedlejšími účinky 

(Ferrero et al., 2015). 

Kombinované podávání perorální antikoncepce způsobuje inhibici ovulace, 

snížení průtoku menstruační krve a snížení proliferace buněk v ektopické tkáni 

endometria (Donnez et al., 2020). 
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Gestageny indukují anovulaci a hypoestrogenní stav sníženou regulací 

hypofyzárních gonadotropinů a atrofií endometriotických ložisek. Vedou k dobrému 

snížení bolesti, ale s vysokou mírou vedlejších účinků jako je například děložní 

krvácení, nárůst hmotnosti, změny nálady, snížené libido a citlivost prsou (Donnez 

et al., 2020). 

GnRH regulují hypofýzu a tím nepřímo vaječníky, což vede k velmi 

významnému snížení estrogenů až na postmenopauzální hladiny. Hlavní vedlejší účinky 

jsou způsobeny hypoestrogenním stavem způsobující vazomotorické příznaky, bolesti 

hlavy, ztrátu minerální hustoty kostí (BMD), vaginální suchost, snížené libido a změny 

nálady (Donnez et al., 2020). 

Navzdory zlepšení příznaků bolesti hormonální terapie není léčebná a příznaky 

se obvykle objevují při přerušení léčby, kromě toho může dojít k následné progresi 

onemocnění (Stratton et al., 2011; Ferrero et al., 2015).  

Z nehormonální léčby mají nezastupitelné místo nesteroidní antiflogistika 

(NSAID). Je však publikováno nedostatečné množství studií posuzující efekt této léčby 

(Ferrero et al., 2015). 

2.1.7.3 Léčba pomocí fyzioterapie 

Chirurgická excize endometriózy a farmakologická léčba nesnižují vždy bolest.  

Trvalá bolest v oblasti pánve související s endometriózou nelze tedy vysvětlit jen 

přítomností lézí. Obousměrná komunikace mezi centrálními a periferními bolestivými 

procesy iniciuje a udržuje patologické neuroplastické změny udržující bolest (Stratton 

et al., 2015; Aredo et al., 2017).  

Fyzioterapie nabízí nechirurgickou a nefarmakologickou alternativu k léčbě 

bolesti a měla by mít místo v multidisciplinárním přístupu. Komplexní neuromuskulární 

vyšetření může přispět k určení objektivních nálezů a jejich následnou léčbou přispět 

ke zlepšení subjektivního vnímání bolesti. Zlepšení kvality života by mělo být jedním 

z hlavních cílů léčby. 

2.1.8 Endometrióza a její vliv na kvalitu života 

Endometrióza postihuje ženy v časném produktivním věku, tedy 

v nejdůležitějších letech jejich života. První příznaky se objevují v době, kdy by měly 
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ukončit své vzdělání, zahájit či si udržet kariéru, budovat pevné partnerské vztahy 

a založit rodinu (Nnoaham et al., 2011). 

Nejčastěji ženy vyhledávají lékaře pro často až imobilizující bolest závislou 

na menstruačním cyklu a dále pro nemožnost otěhotnět. Tyto dva klinické projevy 

negativně ovlivňují nejen psychickou a fyzickou, ale velkou měrou i emoční stránku 

života ženy, což snižuje kvalitu jejich života (Nnoaham et al., 2011).  

Onemocnění má dopad na sociální a pracovní život ženy (Nnoaham et al., 2011). 

Ženy mají problémy při plnění pracovních a sociálních závazků, kde často uvádějí 

únavu a nedostatek energie (Stull et al., 2014). V roce 2011 byla publikována první 

světová studie zabývající se dopadem endometriózy na kvalitu života a produktivitu 

práce. Nnoaham et al. (2011) zjistili, že ženy s endometriózou mají z důvodu zvýšené 

intenzity bolesti o 38 % větší ztrátu produktivity práce než ženy bez endometriózy. 

Absence v zaměstnání je až 11 hodin týdně. Stejně tak je významně narušeno také 

studium a běžné denní aktivity.  

Časté jsou problémy se sexuálním životem. Negativní vliv má dyspareunie, která 

se vyskytuje až u 60–70 % žen s endometriózou. Většina žen snižuje frekvenci 

pohlavního styku v důsledku bolesti nebo strachu z bolesti. Některé ženy mají nadále 

sexuální styk s partnerem, i přestože trpí bolestí, což má negativní dopad na partnerské 

vztahy a sebeúctu. Při pohlavním styku se cítí méně uvolněné a mají také méně 

uspokojivé orgasmy. Nejčastější důvodem dyspareunie je distenze a zánět tkání 

v oblasti pánve, postižení uterosakrálních a děložních vazů a retroverze dělohy (Ferrero 

et al., 2005; Jia et al., 2013; Lukic et al., 2016; Schneider et al., 2020). Kromě toho byla 

detekována zvýšená hustota nervových vláken spolu s perineurální a intraneurální 

invazí na imunohistochemii v lézích DIE, což by mohlo vysvětlit značnou intenzitu 

symptomů u DIE, včetně dyspareunie (Mabrouk et al., 2020). 

Studie Rossi et al. (2020) překvapivě zjistila, že plodné ženy s endometriózou 

vykazují větší míru úzkosti než ženy s endometriózou, které nemohou otěhotnět. 

Reprodukční problémy jsou obvykle více společensky uznávané a neplodné ženy se tak 

cítí více chápány a podporovány. Plodným ženám partneři a lékaři méně rozumějí, 

protože jejich problémem je „pouze“ bolest, která je subjektivní.  

Ženy s endometriózou a středně silnou bolestí trpí vysokou úrovní vnímaného 

stresu (Friggi Sebe Pertrelluzzi et al., 2012). Stresový hormon CRH stimuluje 
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uvolňování dalších prozánětlivých látek, čímž jsou ženy s endometriózou chyceny 

v začarovaném kruhu vysokého stresu, zánětu a progrese onemocnění, což způsobuje 

fyzickou a duševní úzkost. Ve srovnání s jinými příčinami chronické pánevní bolesti 

vykazují ženy s endometriózou vyšší výskyt úzkosti, psychiatrických poruch a deprese 

(Centini et al., 2013). Ženy s endometriózou uvádějí dokonce horší emoční pohodu než 

ženy s primární diagnózou deprese, hypertenze, diabetes mellitus, srdečních chorob 

a artritidy (Stull et al., 2014). 

2.1.8.1 The Endometriosis Health Profile-30  

Generické nástroje kvality života související se zdravím, jako je SF-36, 

nezachycují všechny aspekty důležité pro ženy s endometriózou. V roce 2001 byl tedy 

vyvinut specifický nástroj The Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30) (Jones et al., 

2001). 

EHP-30 byl původně vyvinut v anglickém jazyce ve 3 fázích a následně 

validován do dalších jazyků včetně českého jazyka. První fáze validizace dotazníku 

vygenerovala 86 položek dotazníku na základě kvalitativních hloubkových rozhovorů 

s 24 ženami, které měly laparoskopicky potvrzenou diagnózu endometriózy. Následně 

byl proveden druhý průzkum pomocí dotazníku s 87 položkami u 1000 žen z Národní 

společnosti pro endometriózu ve Velké Británii. Pomocí faktorové analýzy došlo 

k redukci počtu položek na 53položkový dotazník, který identifikoval nejvýznamnější 

aspekty endometriózy ovlivňující kvalitu života. Ve třetí fázi hodnotili platnost 

a spolehlivost dotazníku v nemocnici Johna Radcliffe v Oxfordu v průzkumu u 83 žen 

přijatých z ambulantní gynekologické kliniky a u 40 žen podstupujících konzervativní 

chirurgický zákrok pro endometriózu, které hodnotily kvalitu života pomocí EHP-30 

a SF-36 (Jones et al., 2001). 

Dotazník EHP-30 se skládá ze dvou částí. Základní dotazník obsahuje celkem 

30 otázek hodnotících tato měřítka, která jsou použitelná pro všechny ženy 

s endometriózou: 

• Bolest (11 položek), otázky č. 1-11 

• Sebekontrola a bezmoc (6 položek), otázky č. 12-17 

• Emoční pohoda (6 položek), otázky č. 18-23 

• Sociální podpora (4 položky), otázky č. 24-27 
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• Sebeobraz (3 položky), otázky č. 28-30 

Další částí je modulární dotazník, který obsahuje šest doplňkových modulů 

s 23 položkami. Tyto moduly lze využít volitelně k posouzení oblastí zdravotního stavu, 

které nemusejí mít vliv na každou ženu s endometriózou. Šest samostatných modulů 

zahrnuje oblasti:  

• Oddíl A – Práce (5 položek) 

• Oddíl B – Vztah ke svým dětem (2 položky)  

• Oddíl C – Sexuální vztah (5 položek) 

• Oddíl D – Pocity z lékařské profese (4 položky) 

• Oddíl E – Pocity z léčby (3 položky) 

• Oddíl F – Problémy s otěhotněním (4 položky) 

Účelem EHP-30 je ozřejmit rozsah vlivu endometriózy na zdraví v každé 

měřené oblasti. Každá položka má pětibodovou stupnici k hodnocení 0-nikdy až 4-vždy 

(Jones et al., 2001). 

2.2 Funkční poruchy pohybového aparátu u žen s endometriózou 

2.2.1 Dysfunkce pánevního dna 

Pánevní dno je svalový komplex kopulovitého tvaru, skládající se ze svalů, 

pojivové tkáně a podpůrných vazů tvořící smyčku od stydké kosti po kostrč. Funkcí 

svalů pánevního dna je podpora břišních a pánevních orgánů a účast na svěračových 

a sexuálních funkcích (Awad et al., 2017). Jeho kontrakce a relaxace jsou nezbytné pro 

normální fungování střev a močového měchýře a umožňují bezbolestný pohlavní 

styk. Zatímco hypotonické poruchy pánevního dna, jako je prolaps pánevních orgánů, 

jsou často snadno identifikovatelné, příznaky hypertonických poruch pánevního dna 

nejsou dobře prozkoumány (Mabrouk et al., 2018). 

Neoptimální nastavení pánevních struktur a dysfunkce pánevního dna hrají 

důležitou roli v patofyziologii bolesti. Dochází k neustálému napínání svalů pánevního 

dna, což vede k jejich oslabení, vzniku hypertonu a spoušťových bodů. Tyto změny 

prohlubují dále bolest a snižují funkci těchto svalů, které se rychleji unaví (Raimondo 

et al., 2017, Mabrouk et al., 2018).  
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Není zcela jasné, zda je hypertonus pánevního dna příčinou či až následkem 

chronické pánevní bolesti u endometriózy. Viscerální bolest odpovědná za chronickou 

pánevní bolest může být příčinou hypertonu pánevního dna prostřednictvím centrální 

a periferní senzibilizace z dráždění endometriotických ložisek (Raimondo et al., 2017) 

popsané podrobně výše v kapitole 2.1.2.1. Bolest u endometriózy. Dále se dysfunkce 

svalstva pánevního dna může vyvinout v důsledku traumatu tkání během 

laparoskopické operace (Hunt, 2019).  

Častým výsledkem neuropatické regulace je, že pánevní dno a ostatní svaly se 

stanou nadměrně aktivními a v kinetickém řetězci se vyvíjí dysfunkce, která často 

ovlivňuje držení pánve a celého těla (Hunt, 2019). Podle studie Dos Bispo et al. (2016), 

která hodnotila prevalenci hypertonu a MTrP svalů pánevního dna, mělo 53,85 % žen 

s DIE hypertonus svalstva pánevního dna a sníženou svalovou kontrakci v porovnání se 

zdravými ženami. Hypertonické svaly způsobují lokální kompresi močové trubice 

a vaginy, přičemž kombinace lokálního kompresního a nervového mechanismu udržuje 

vulvární a močové symptomy. Pokud není dysfunkci věnována pozornost, bolest často 

dále přetrvává navzdory účinné hormonální terapii nebo úspěšnému chirurgickému 

odstranění lézí endometriózy. Z tohoto důvodu je vhodné, aby všechny ženy 

s podezřením nebo diagnostikovanou endometriózou podstoupily důkladné vyšetření 

svalů pánevního dna. 

Tonus svalů pánevního dna lze hodnotit pomocí 3D a 4D transperineálního 

ultrazvuku hodnocením oblasti hiatu levatoru ani (LHA) (Mabrouk et al., 2020). Této 

techniky využili ve svých studiích Raimondo et al. (2017), Mabrouk et al. (2018), 

Mabrouk et al. (2020) a prokázali, že ženy s DIE mohou mít zvýšený tonus svalů 

pánevního dna ve srovnání se zdravými ženami a se ženami s ovariální endometriózou. 

Raimondo et al. (2017) ve své studii hodnotili pomocí 3D transperineálního 

ultrazvuku statickou a dynamickou morfometrii dysfunkce pánevního dna. Zjistili 

zvýšený tonus svalstva pánevního dna a sníženou sílu u žen s DIE ve srovnání se 

zdravými ženami. Pro hypertonus svalstva pánevního dna u žen s DIE nasvědčoval 

významně menší příčný průměr LHA v klidu a během Valsalvova manévru. Pro nižší 

sílu kontrakce nasvědčovalo menší zmenšení příčného průměru LHA při kontrakci. 

Hypertonus detekovaný v klidu u žen s DIE zřejmě ovlivňoval morfometrii 

na dynamickém vyšetření. Pozorovali u nich tendenci k vyšší míře přetrvávající 
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koaktivace levatoru než u zdravých žen během Valsalvova manévru, což naznačuje 

nedostatečnou relaxaci pánevního dna.  

Mabrouk et al. (2018) hodnotili stejnou technikou funkční stav svalů pánevního 

dna u žen s různými lokalizacemi endometriózy. Hodnotili tak dopad retroperitoneální 

infiltrace na hypertonickou poruchu svalů pánevního dna. Ženy s ovariální 

endometriózou a doprovodnými hlubokými lézemi (skupina DIE) měly ve srovnání se 

ženami s izolovanou ovariální endometriózou zvýšený tonus a sníženou sílu svalů 

pánevního dna (Mabrouk et al, 2018). 

Transperineaální 3D ultrazvuk dále využili ve studii Mabrouk et al. (2020) 

s cílem zjistit přítomnost povrchové dyspareunie u žen s endometriózou a korelaci mezi 

povrchovou dyspareunií a morfometrií svalů pánevního dna. Zjistili vysokou prevalenci 

povrchové dyspareunie u žen s DIE i izolovanou ovariální endometriózou. Ženy s DIE 

měly vyšší prevalenci povrchové dyspareunie a závažnější skóre Numeric Rating Scale 

povrchové i hluboké dyspareunie ve srovnání se ženami s izolovanou ovariální 

endometriózou. Ženy s ovariální endometriózou měly obvykle nižší intenzitu bolesti než 

ženy s DIE, včetně frekvence a závažnosti dyspareunie. Ve většině případů byla 

povrchová dyspareunie doprovázena hlubokou dyspareunií. Nelze vysvětlit, zda 

povrchová dyspareunie předchází nebo následuje po hluboké dyspareunii. Izolovaná 

povrchová dyspareunie byla nicméně přítomna v malém počtu případů v celé studované 

skupině, s vyšší prevalencí ve skupině DIE, což naznačovalo, že oba příznaky mohou 

mít odlišnou patogenezi. Ženy s povrchovou dyspareunií vykazovaly menší průměr 

LHA než ženy bez povrchové dyspareunie v celé studované skupině, což potvrdilo, 

že symptom „povrchové dyspareunie“ může být spojen se zvýšeným tonem svalů 

pánevního dna nezávisle na místě lokalizace endometriotické léze. Kromě toho byla 

nalezena významná korelace mezi zvýšeným tonem v klidu a frekvencí povrchové 

dyspareunie (Mabrouk et al., 2020). 

2.2.2 Posturální změny 

U žen s chronickou pánevní bolestí jsou pozorovány posturální změny. Tyto 

změny nemusí být primární příčinou klinického stavu, ale mohou významně přispět 

zhoršení bolesti a zvýšeného napětí (Awad et al., 2017). 

Zánět vnitřních orgánů může způsobit muskuloskeletální příznaky. Podle Koláře 

(2009) jsou srůsty po gynekologických operacích častou příčinou bolestí bederní páteře 
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u žen. Ve viscerálním vzorci se objevují blokády bederní páteře kaudálně od třetího 

bederního obratle, lumbosakrálního přechodu, sakroiliakálního skloubení (SIK) 

a kostrče. Nutace pánve je častou reakcí pohybového systému na nociceptivní viscerální 

dráždění reprodukčních orgánů. Symfýza, SIK a kostrč jsou extrémně silově namáhány. 

Častý je bolestivý tlak na SIK a ligamentum sacrotuberale. Hypertonus pánevního dna 

je v řetězci se vzpřimovači trupu v thorakolumbálním (Th/Lp) přechodu, které 

nacházíme v hypertonu s pozitivním S-reflexem. Dále nalézáme hypertonus krátkých 

adduktorů stehna a oslabení gluteálního svalstva (Kolář, 2009).  

Při vyšetření stabilizační funkce páteře a celého těla se objevuje porucha 

koordinace mezi bránicí, břišními svaly, pánevním dnem a paravertebrálními svaly. 

Narušen je dechový stereotyp, přičemž při nádechu nedochází k laterálnímu rozvoji 

dolní hrudní apertury. Naopak dochází k nadměrné aktivitě pomocných dýchacích 

svalů, sternum se pohybuje kraniokaudálně a kraniální část břišní stěny se koncentricky 

vtahuje (Kolář, 2009).  

Viscerální poruchy mohou vyvolat kožní přecitlivělost a trofické změny 

v místech vzdálených od skutečné patologie (Prendergast a Weiss, 2003). U žen 

s hypertonickým pánevním dnem jsou subkutánní abnormality pojivové tkáně běžné 

v oblastech kolem pupku, oboustranně kolem středové čáry mezi pupkem a os pubis 

a po celé délce tříselných vazů a suprapubických oblastí. Při vyšetření dolní části zad 

a hýždí jsou klinicky významné nálezy na lumbosakrálních paravertebrálních 

a gluteálních svalech a nad a podél sacra viz Obrázek 5 (Fitzgerald a Kotarinos, 2003).    

 

Obrázek 5 Změny pojivové tkáně u hypertonického pánevního dna (Fitzgerald a Kotarinos, 2003) 
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 Posturální změny také vyvolávají jizvy po operačním přístupu, které mohou mít 

přínos k symptomatologii pánevního dna. Hyperaktivní jizvy se často pohybují omezeně 

při aktivaci břišní stěny, přičemž by se tkáně břišní stěny měly během všech pohybů 

pohybovat společně (Fitzgerald et al., 2003). Při špatném hojení se tvoří adheze a jizvy 

zůstávají aktivními, přičemž během palpace je přítomna patologická bariéra a bolest 

(Lewit, 2003). Po laparoskopickém přístupu zůstávají na břišní stěně malé jizvy, 

nejčastější lokalizace je v umbiliku, billaterálně mediálně od SIAS a v suprapubické 

oblasti ve střední čáře. 

2.2.3 Myofasciální dysfunkce 

Základem myofasciální dysfunkce jsou myofasciálních trigger pointy (MTrP). 

MTrP jsou mimořádně citlivá místa způsobující bolest ve vzdálených referenčních 

bolestivých zónách specifických pro každý triggerpoint. Triggerpoint se označuje jako 

aktivní, když je uvedená bolest přítomna spontánně. Pokud je uvedená bolest přítomna 

pouze při tlaku na triggerpoint nebo během svalové aktivity, pak se nazývá latentním. 

Jakýkoliv sval postižený triggerpointem je hypertonický, vykazuje slabou kontrakci 

a opožděnou relaxaci (Fitzgerald a Kotarinos, 2003).  

Souvislost myofasciální dysfunkce s endometriózou popisuje Jarrell (2011). 

Z hlediska citlivosti svalů a myofasciální dysfunkce bylo hodnoceno 112 žen 

s klinickými známkami chronické pánevní bolesti po dobu delší než 6 měsíců. 

Specifické hodnocené oblasti zahrnovaly svaly břišní stěny, perinea, levator ani 

a obturatorius internus. U žen s endometriózou byla signifikantně vyšší frekvence 

oblastí myofasciální dysfunkce než u jiných příčin bolesti v pánvi.  

Stavy chronické bolesti jsou charakterizovány senzibilizací, klinickými projevy 

je regionální alodynie a regionální hyperalgezie. Jarrell (2011) popisuje použití 

jednoduchých klinických testů u žen s endometriózou a u žen bez endometriózy. Ženy 

s chronickou bolestí pánve po dobu delší než 6 měsíců byly podrobně testovány 

na kožní alodynii, myofasciální dysfunkci a snížené prahové hodnoty bolesti. 

U zkoušky na kožní alodynii použili kultivační tyčinku, kterou táhli bilaterálně podél 

a rovnoběžně se střední linií břicha. Pozitivním byl test při vnímání ostrého pocitu. 

Břišní svaly byly poté vyšetřeny plochou palpací na přítomnost MTrP. Test byl 

pozitivní, pokud palpace způsobila bolest, která se snížila po uvolnění tlaku. Přítomnost 

sníženého prahu bolesti ve čtyřech kvadrantech břicha a perinea byla stanovena pomocí 
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elektronického von Freyova esteziometru. Pozitivní test byl definován jako bolest, která 

se vyskytla při tlaku menším než 100 g. Výsledky naznačily, že u žen s endometriózou 

je vyšší frekvence kožní alodynie a MTrP svalů břicha a perinea. Měření prahové 

hodnoty bolesti bylo nižší v pravém a levém dolním kvadrantu břicha. Nebyl však 

žádný rozdíl v měření prahové hodnoty bolesti na perineu. 

Stratton et al. (2015) uvádějí, že ženy s pánevní bolestí a anamnézou 

endometriózy mají vyšší míru senzibilizace pánve a myofasciální dysfunkce než zdravé 

ženy bez bolesti a ženy s bolestmi, ale bez anamnézy endometriózy. Ve své studii 

hodnotili u 49 žen senzibilizaci, přítomnost MTrP a kvalitu života žen. Alodynii 

hodnotili pomocí techniky pinch and roll a hyperalgezii tažením Wartenbergova 

kolečka billaterálně 2,5 cm laterálně od spinálního výběžku pro každý spinální segment 

kraniokaudálně od Th9 po S2. Přítomnost MTrP vyšetřovali bilaterálně v sedmi 

svalech: musculus iliacus, obliquus abdominis externus, rectus abdominis, adductor 

longus, adductor magnus, vastus medialis, a gluteus maximus. Přítomnost a závažnost 

bolesti v předchozím měsíci hodnotili pomocí škály VAS a k hodnocení kvality života 

využili dotazník EHP-30 a Duke health profile.  

Phan et al. (2020) provedli průřezovou studii s 30 ženami. Gynekolog provedl 

vyšetření zaměřené na identifikaci spasmu svalů pánevního dna u svalů musculus 

pubococcygeus, iliococcygeus a obturatorius internus. Vyšetřovali také citlivost oblasti 

močového měchýře, močové trubice, uterosakrálních vazů a vaginálních stěn. 

Fyzioterapeuté poté hodnotili extérním vyšetřením přítomnost MTrP bilaterálně  

ve 13 svalech viz Obrázek 6. Alodynie a hyperalgezii hodnotili kraniokaudálním 

směrem od páteřního segmentu C2 po S2 přibližně 2,5 cm laterálně od spinálního 

výběžku. Prahové hodnoty tlakové bolesti měřili na interspinózních vazech od C1 po S1 

pomocí Fischerova tlakového algometru. U pacientky byla potvrzena regionální 

alodynie nebo hyperalgézie, pokud se oboustranně u více něž poloviny segmentů 

vyvolala bolest. Na základě přítomnosti nálezů byla lokalizace senzibilizace 

klasifikována podle oblasti (cervikální, hrudní, lumbosakrální/pánevní) nebo jako 

rozšířená. Pacientky byly klasifikovány jako osoby s myofasciální dysfunkcí, pokud 

byly MTrP přítomny v sedmi nebo více svalech na každé straně těla. Pacientky 

hodnotily intenzitu bolesti spojenou s palpací na každém místě pomocí vizuální 

analogové stupnice. Rozsáhlá myofasciální dysfunkce s nízkými prahovými hodnotami 

bolesti a MTrP ve více než dvou třetinách 26 hodnocených oblastí se prokázala u všech 
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pacientek, 47 % žen mělo MTrP ve všech hodnocených regionech. Ve všech 

hodnocených MTrP byl pozorován práh bolesti s nízkým tlakem. Rozšířenou 

senzibilizaci měla většina žen, konkrétně 57 % v krční, 70 % hrudní, 60 % 

lumbosakrální/pánevním segmentu. Cervikální senzibilizace se projevila prahovými 

hodnotami bolesti. Silné opakující se bolesti hlavy hlásilo 76 % žen a 70 % trápily 

orofaciální bolesti. U těch, které vnímaly difuzní pánevní bolest, byla větší 

pravděpodobnost rozšířené a lumbosakrální nebo pánevní senzibilizace a měly více než 

10 bolestivých oblastí těla. Všechny probandky měly hypertonus svalů pánevního dna 

a vnímaly ho jako hlavní ohnisko bolesti, z nichž 77 % jej mělo nejméně ve čtyřech 

vyšetřovaných svalech. V celé abdominopelvické oblasti mělo 57 % pacientek bolesti 

břicha pouze v pánevní oblasti, 40 % nepociťovalo žádnou bolest při palpaci a pouze 

jedna měla rozptýlenou bolest břicha. Bolesti SIK mělo 30 % žen (Phan et al., 2020).  

 

Obrázek 6 Lokalizace muskuloskeletálního vyšetření žen s endometriózou použité ve studii Phan et al. (2020) 

2.3 Léčebně rehabilitační postupy u pacientek s endometriózou 

Fyzioterapeutické techniky zahrnují různé intervence – manuální techniky 

na ovlivnění MTrP, uvolnění svalového hypertonu, měkkých tkání a jizev, mobilizace 

kloubů, dále pak cvičení k posílení hlubokého stabilizačního systému, protažení svalů 

oblasti zad, břicha, pánve a kyčlí a relaxační techniky. Při volbě terapie se vždy vychází 

z důkladné anamnézy, kineziologického rozboru a výsledků dotazníků. 

Cílem intervence fyzioterapeuta je ovlivnění reflexních změn v měkkých 

tkáních, zlepšení svalového tonu a funkce pánevního dna. V důsledku úpravy funkčních 

poruch pohybového aparátu dojde k reflexní odpovědi organismu vedoucí 

k optimalizaci funkce orgánů malé pánve (Kolář, 2009; Awad et al., 2017).  
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Pacientka by se měla naučit pracovat s tonem svalstva, což pomáhá přerušit 

cyklus bolesti, čímž dojde ke zlepšení kvality jejího života (Awad et al., 2017). Typ 

intervence se odvíjí individuálně od povahy přítomné dysfunkce. Pokud je klidový 

tonus normální, je vhodné zařadit posilovací cvičení. Pokud je však klidový tonus 

vysoký, bylo by posilovací cvičení v tomto směru kontraproduktivní. Z tohoto důvodu 

je důležité provést důkladné vyšetření každé pacientky a pracovat dle individuálního 

objektivního nálezu.   

Tato kapitola obsahuje výsledky zahraničních odborných studií hodnotící 

efektivnost fyzioterapeutických technik využitých v léčbě endometriózy. Použité 

metody sloužily jako inspirace pro praktickou část diplomové práce.  

2.3.1 Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky 

Účelem manuální terapie u pacientek s endometriózou je obnovit normální 

klidový tonus svalstva pánevního dna a potlačit jeho nadměrnou aktivitu, snížit 

ochranný spasmus svalů břišní stěny, m. iliopsoas, m. piriformis, adduktorů 

a gluteálních svalů a zlepšit pohyb jizev a pojivové tkáně v celém břiše (Hunt, 2019). 

V České republice využíváme ošetření měkkých tkání dle prof. Lewita. 

Manipulace s pojivovou tkání tlumí viscerální bolest a dysfunkci, protože neurologické 

reaktivní adaptace nastávají v obou směrech. Dojde k lepšímu cirkulačnímu oběhu, 

integritě tkání, zlepšení vzájemného pohybu hlubokých a povrchových struktur 

a stimulací autonomních reflexních drah dojde ke zlepšení endokrinní systému 

(Prendergast a Weiss, 2003). U hypertonických svalů či svalů se spoušťovými 

a bolestivými body je metodou volby postizometrická relaxace či tlak vyvíjený na tyto 

body, přičemž se využívá fenoménu tání, který nastupuje po dosažení předpětí 

v měkkých tkání (Lewit, 2003). 

Hunt (2019) popisuje kazuistiku padesátileté ženy po laparoskopické operaci 

endometriózy, která však nadále pociťovala bolesti v levém podbřišku a vaginální 

oblasti. Během čtyř měsíců provedla deset terapií obsahující manuální terapii 

a relaxační techniky. V rámci manuální terapie využila měkké techniky k uvolnění 

měkkých tkání a obnově délky a tonu m. iliopsoas, rectus abdominis, gluteálních svalů 

a levator ani. Dále využila myofasciální techniky k uvolnění jizev a pojivové tkáně 

v celém břiše. Následně vyhodnotila efekt terapie pomocí dotazníku PFIQ-7. Pacientka 
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uvedla zlepšení příznaků a mohla obnovit činnosti, které před terapii kvůli bolesti 

nemohla provádět. 

Mobilizační techniky se provádějí při nálezu kloubní blokády nebo omezení 

pohybového segmentu páteře, které je relevantní k onemocnění pacienta (Lewit, 2003). 

U endometriózy můžeme vzhledem k srůstům a adhezím v pánvi očekávat blokády 

a omezení na segmentech hrudní a bederní páteře, žeber, SIK, kostrči a kyčelních 

kloubech. V rámci terapie je důležité také ovlivnění rigidity hrudního koše a dosažení 

jeho izolovaného pohybu nezávisle na pohybu hrudní páteře pomocí manuálních 

technik a nácviku dechového vzoru.  

2.3.2 Viscerální manipulace 

Viscerální manipulace využívá kauzalitu mezi muskuloskeletálním systémem 

a vnitřními orgány v důsledku fasciálních spojení. Zánět vnitřních orgánů může přes 

restrikci vazů a fascií způsobit muskuloskeletální příznaky a naopak. Tato propojení 

jsou popisována jako „řetězce lézí“. Pomocí jemných tahů a tlaků se uvolňují stažené 

struktury a vyrovnává se tak napětí v břišní dutině, přičemž následně dochází 

k optimalizaci funkce okolních struktur (Sillem et al., 2016). 

Ve studii Daraï et al. (2015) prokázali pozitivní vliv osteopatických technik na 

kvalitu života dvaceti žen s DIE a kolorektálním postižením. Využili techniky k 

uvolnění peritonea, mobilizace dělohy, tlustého střeva a nepřímou mobilizaci prvního a 

druhého bederního obratle. K ověření efektivnosti metody využili dotazník SF-36. 

Fyzická pohoda se zlepšila u 80 % pacientek a 60 % mělo zlepšenou psychickou 

pohodu.  

V německé studii Sillem et al. (2016) zkoumali účinnost osteopatické manuální 

terapie u dvaceti osmi žen s chronickou bolestí pánve, z toho čtrnáct žen mělo 

diagnózou endometriózy.  Využili mobilizace bránice, břišních orgánů a pánevního dna. 

Léčba byla v mnoha případech ukončena mobilizací temporomandibulárních kloubů 

a krční páteře. Úspěšnost léčby byla hodnocena na základě osobní nebo písemné 

konzultace s pacienty. Ze souboru čtrnácti žen s endometriózou jich uvedlo deset 

zmírnění příznaků. 
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2.3.3 Manuální terapie pánevního dna  

Del Forno et al. (2020) provedli první studii hodnotící účinek manuální terapie 

pánevního dna u žen s DIE. Posuzovali její vliv na oblast LHA a dyspareunii u žen 

s DIE. Všechny ženy podstoupily počáteční hodnocení povrchové a hluboké 

dyspareunie pomocí Numerical Rating Scale (NRS) a 3D/4D transperineální ultrazvuk 

pro vyhodnocení LHA v klidu, při maximální kontrakci svalu pánevního dna a při 

maximálním Valsalvově manévru. Fyzioterapeut zároveň provedl vaginální palpační 

vyšetření svalů pubococcygeus a ischiocavernosus billaterálně v klidu, během kontrakce 

a relaxace. Následně proběhlo pět terapií. Během první terapie dostaly pacientky 

informace o anatomii a funkci pánevního dna a následně na každém sezení podstoupily 

Thiele masáž, která spočívá v tlakové masáži a protažení svalů pánevního dna per 

vaginam. Cílem je obnovení normálního tonu svalů pánevního dna a zlepšení svalové 

koordinace. Tento zásah měl signifikantní vliv na dysfunkci pánevního dna u žen s DIE. 

Při relaxaci i při Valsalvově manévru byl po terapii LHA větší a při kontrakci dosahoval 

lepšího zúžení. Skóre NRS dosahovalo výrazně nižší hodnoty. Manuální terapie 

pánevního dna může být tedy účinná na povrchovou i hlubokou dyspareunii. 

 

Obrázek 7 Palpace svalů pánevního dna per vaginam a svaly pánevního dna (Faubion et al., 2012) 

Hunt (2019) využila v terapii vaginální dilatátory a TheraWand, což jsou 

pomůcky, které pacientům umožňují provádět manuální techniky pravidelně 

i v domácím prostředí. Jsou velmi užitečné při postupném uvolňování hypertonických 

svalů pánevního dna a MTrP. Pomocí TheraWandu se vyvíjí tlak na konkrétní oblast 

svalu na podporu jeho relaxace nebo protažení. Vaginální dilatátor se využívá 

k vyvinutí jednotného a trvalého tlaku, aby se inhibovala nadměrná aktivita svalů 

pánevního dna a podpořila se jejich normální délka a tonus.  
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2.3.4 Relaxační techniky 

V rámci terapie žen s endometriózou se využívá hlubokých dechových 

a relaxačních cvičení (Zhao et al., 2012; Friggi Sebe Pertrelluzzi et al., 2012; Awad 

et al., 2017; Hunt et al., 2019). Účelem dechového cvičení je podpořit vědomí mysli 

a těla o napětí, které pacientky s endometriózou mohou podvědomě držet v břišní 

a pánevní oblasti. Pokud pacientka takto dokáže uvolnit jakékoli vnímané napětí, může 

cvičení aplikovat individuálně při vnímání své bolesti, která produkuje další zvýšené 

napětí a může tak vstoupit do uzavřeného cyklu. Tyto techniky by se měla pacientka 

naučit použít například k zvládání stresu, bolesti a úlevy od svalového napětí. Při 

cvičení se může také využít různých vizualizací a vědomé procvičování uvolňování 

konkrétních svalů (Hunt, 2019). Hluboká dechová cvičení navíc mohou zvýšit rychlost 

pálení serotoninových neuronů v mozku, což může stimulovat produkci látek zlepšující 

náladu (Awad et al., 2017). 

Hunt (2019) ve své kazuistice využila pozici vleže na zádech s vypodloženými 

dolními končetinami v mírné flexi a zevní rotaci v kyčelních kloubech. Pacientka se 

měla pomalu a hluboce nadechovat, přičemž se zaměřila na rozšíření hrudního koše, 

zvednutí břicha a sestup jejího pánevního dna. Pak během výdechu měla umožnit, aby 

se její hrudní koš, břicho a pánevní dno vrátily do výchozí pozice. Během 5 minut byla 

instruována, aby se pokusila uvolnit napětí, které cítila kdekoliv v těle, a tuto činnost 

měla provádět dvakrát denně. 

Nejznámější relaxační technikou je progresivní svalové relaxace (PSR) vyvinutá 

Jacobsonem v roce 1938, kterou lze využít k dosažení hlubokého stavu relaxace. Tuto 

techniku využili ve své kontrolovaně randomizované studii Zhao et al. (2012). 

Zkoumali účinky tréninku PSR na úzkost, depresi a kvalitu života pacientek 

s endometriózou při terapii GnRH. Do studie bylo zařazeno 100 pacientek, které 

náhodně rozdělili do dvou skupin. Obě skupiny dostaly jednu dávku depotního 

leuprolidu. Testovací skupina (PMR) navíc absolvovala po dobu 12 týdnů terapii 

pomocí PSR. Úroveň úzkosti byla měřena pomocí State-Trait Anxiety Inventory, 

úroveň deprese byla měřena pomocí The hospital Anxiety and Depression Scale 

a kvalita života byla měřena pomocí dotazníku SF-36.  

Po 12 týdnech intervence došlo u obou skupin k významnému zlepšení kvality 

života. Skupina PMR vykázala navíc významné zlepšení úzkosti a deprese. Zlepšení 
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u této skupiny bylo na rozdíl od kontrolní skupiny ve všech doménách kvality života. 

Tato studie naznačuje, že trénink PSR je účinný při zlepšování úzkosti, deprese 

a kvality života u pacientů s endometriózou při léčbě agonisty GnRH (Zhao et al., 

2012). 

2.3.5 Cvičení svalů pánevního dna  

Velmi důležitý je nácvik kontrakce, relaxace a integrované funkce svalů 

pánevního dna. Pánevní dno je součástí hlubokého stabilizační systému (HSSP) spolu 

s bránicí, m. transversus abdominis a mm. multifidi (Kolář, 2009). Aktivitu těchto svalů 

můžeme ovlivnit reflexně, například pomocí stimulace spoušťových zón reflexní 

lokomoce dle prof. Vojty. Aktivovat tyto svaly můžeme i vědomě, přičemž právě 

vědomá práce s tělem a svaly je u žen s endometriózou zásadní.  

Ženy často nejsou obeznámeny s anatomií a funkcí svalů pánevního dna. Proto 

je před každou manuální a aktivní terapií důležitá také edukace. Je důležité vysvětlit, že 

pánevní dno má kromě udržení moči mnoho dalších funkcí. Pomocí modelu či obrázků 

by měla být pacientka seznámena s jednotlivými vrstvami svalů pánevního dna. 

Přičemž vnější dvě vrstvy se skládají ze svalů urogenitálního trojúhelníku 

m. ischiocavernosus, bulbospongiosus, příčných perineální svalů a perinea. Hluboká 

vrstva zahrnuje sval m. levator ani, který se podrobně skládá z m. pubococcygeus, 

puborectalis a iliococcygeus a její součástí je také m. obturatorius internus (Faubion 

et al., 2012).  

V první fázi aktivní terapie by mělo dojít k vědomé lokalizované kontrakci 

a relaxaci svalů pánevního dna. Lze využít i biofeedback, při kterém se pacientky na 

základě zpětné vazby učí vnímat svalovou aktivitu (Faubion et al., 2012). Ve studii Del 

Forno et al. (2020) využili jako biofeedback 3D/4D transperineální ultrazvuk. Další 

možností, kterou lze využít, je například elektromyografický přístroj Peritone, nebo lze 

využít i vizuálního biofeedbacku s pomůckou educator. 

Po lokalizované aktivitě by mělo dojít ke cvičení v uzavřených kinematických 

řetězcích. Pokud toto pacientka zvládne, může zařadit cvičení i v otevřených 

kinematických řetězcích a během ADL. Využít se může například konceptu Dynamické 

neuromuskulární stabilizace, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Akrální 

koaktivační terapie, Rehaspring konceptu pánevního dna, senzomotorické stimulace, 

Spiraldynamik konceptu či Feldenkraisovy metody. 
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2.3.6 Tělesné cvičení 

Endometrióza je doprovázena zvýšenou hladinou estrogenu, navíc se řadí mezi 

autoimunitní zánětlivé onemocnění, na která má pravidelné cvičení a pohyb obranné 

účinky, protože indukuje zvýšení systémových hladin cytokinů s protizánětlivými 

a antioxidačními účinky a také působí snížením hladiny estrogenu, podporuje snížení 

menstruačního toku a stimuluje vaječníky. Aerobní cvičení, jako je chůze a plavání, 

mohou mít významný účinek na hladinu serotoninu, tonizaci svalů celého těla a zlepšení 

celkového krevního oběhu (Bonocher et al., 2014; Awad et al., 2017). 

Fyzické cvičení zmírňuje navíc možné nepříznivé účinky léků. Carpenter et al. 

(1995) uvádějí příznivý účinek tělesného cvičení na snížení hladiny testosteronu 

a androgenních symptomů u pacientek léčených danazolem. Podle studie Bergström 

et al. (2005) pomáhá tělesné cvičení při obnově kostní denzity u žen léčených GnRH 

a má příznivé účinky na uvolnění svalů, které pomáhá prolomit jejich bolestivý cyklus. 

Navíc výsledky této studie souhlasí se studií Zhao et al. (2011) kteří uvádějí, že trénink 

PSR byl účinnější při zlepšování bolesti, úzkosti a deprese u žen s endometriózou 

podstupujících hormonální terapii. 

Bonocher et al. (2014) provedli systematický přehled studií zabývajících se 

fyzickou aktivitou ke vztahu k endometrióze. Analýzou dostupných údajů z literatury 

zjistili, že není průkazné, zda fyzické cvičení brání výskytu nebo progresi endometriózy 

a jak a do jaké míry by cvičení mohlo být pro ženy s endometriózou prospěšné. V té 

době však neexistovaly žádné kontrolované a randomizované studie.  

Dhillon a Holt (2003) provedli případovou kontrolní studii o riziku rozvoje 

ovariální endometriózy ve spojení s rekreační fyzickou aktivitou. Fyzická aktivita byla 

hodnocena podle jejího trvání, frekvence a intenzity. Pacientky, které prováděly 

pravidelně fyzickou aktivitu s vysokou intenzitou v dospělosti a v menší míře 

v dospívání, měly snížené riziko rozvoje ovariální endometriózy. Snížení rizika nebylo 

pozorováno u pacientek, které cvičily v dospělosti s nízkou intenzitou.  

Awad et al. (2017) studovali vliv cvičebního programu na bolest v oblasti pánve 

a držení těla u žen s endometriózou. Parametry cvičebního programu byly založeny na 

pokynech American College of Obstetricians and Gynecologists pro cvičení pro sedavé 

ženy podle principu FITT (frekvence, intenzita, čas a typ). Frekvence byla stanovena 

minimálně třikrát týdně, intenzita jako středně těžce vnímaná námaha, po dobu  
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30–60 minut a typ cvičení s nízkým dopadem. Cvičební program zahrnoval korekci 

držení těla vleže na zádech, vsedě, vestoje a v podřepu. Dále využili brániční a laterální 

kostální dýchání, nácvik relaxace a vnímání svalového napětí po dobu 10 minut 

a protahovací cvičení na svaly dolní části zad, pánevního dna, adduktory a hamstringy. 

Protažení každého svalu trvalo po dobu 45 s a bylo opakováno třikrát na začátku a na 

konci každého cvičení. Každé cvičení bylo ukončeno chůzí na běžeckém pásu po dobu 

20 minut. Pacientky se účastnily cvičení třikrát týdně a po zbytek týdne byly 

instruovány, aby pravidelně prováděly stejné cvičení doma. K posouzení intenzity 

bolesti využili stupnici intenzity bolesti od 0 do 4, na posouzení držení těla byla využita 

rastrová stereografie. Po 8 týdnech došlo ke statisticky významnému snížení intenzity 

bolesti a poklesu úhlu hrudní kyfózy měřené stereografií. 

Hunt (2019) v rámci kazuistiky doporučila své pacientce statický strečink 

k protažení svalstva kyčelního kloubu o počtu třech opakování po dobu 30 s dvakrát 

denně. Účelem cvičení bylo snížit nadměrnou aktivitu gluteálního svalstva a musculus 

piriformis a obnovit svalovou rovnováhu v lumbopelvickém komplexu. Doporučila 

pacientce zařadit 15-20 minutovou chůzi na rovném povrchu každý den a postupně 

přidávat délku a intenzitu chůze.  

Jóga kombinuje fyzické cvičení s meditací a dechovými technikami, které 

uvolňují svaly a zmírňují stres. Také pomáhá tělu a mysli adaptovat se na depresi 

a úzkosti a má uklidňující a relaxační účinek (Goncalves et al., 2017). V randomizované 

kontrolované studii Goncalves et al. (2017) studovali vliv cvičení jógy na intenzitu 

bolesti a kvalitu života čtyřiceti žen. Ženy rozdělili do dvou skupin, kdy jedna skupina 

cvičila jógu 90 minut 2x týdně po dobu 8 týdnů a druhá ji necvičila. K hodnocení vlivu 

cvičení na kvalitu života využili dotazník EHP-30 a k hodnocení bolesti využili VAS 

škály. Cvičení jógy mělo signifikantní vliv na intenzitu pánevní bolesti a kvalitu života. 

V této studii využili tyto ásany – Parighásana, Parighásana s rotací, BaddhaKonásana, 

Upavistha Konásana in Dandásana, Dandásana, Purvottanásana, Setu Bandha 

sarvangásana, Pavanmuktásana, Jathara Parivartanásana, Bhujangasánana, 

Marjaryásana, AdhoMukhaSvanásana, Balásana, VariparitaKarani, Matsjásana 

a Šavásana. Některé pozice byly využity v rámci terapie praktické části diplomové 

práce a jejich provedení je popsáno v příloze č.7. 

Poli-Neto et al. (2020) hodnotili vliv silového cvičení na práh bolesti. Ženy 

s endometriózou měly nižší prahové hodnoty bolesti na rozdíl od zdravých žen a jejich 
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hodnoty se výrazně nezměnily po silovém cvičení. Měly však vyšší srdeční frekvenci 

a systolický a diastolický krevní tlak než zdravé ženy. Stejná intenzita či dokonce 

zhoršení vnímání bolesti po cvičení může omezit dodržování programu cvičení, a tak 

negativně ovlivňovat dlouhodobý prospěch z cvičení.   

2.3.7 Kombinace fyzioterapie s psychoterapií 

Ve studii Friggi Sebe Pertrelluzzi et al. (2012) zkoumali vliv kombinace 

fyzioterapie a psychoterapie. Studie se zúčastnilo 26 žen. Léčba se skládala z 10 terapií 

o frekvenci 1x týdně, každá terapie trvala 2,5hodiny. První hodina byla pod vedením 

fyzioterapeuta.  

V rámci fyzioterapie využili mobilizace bederní páteře, nácviku vnímání těla, 

dechových cvičení (se zaměřením na rytmus, frekvenci, hloubku, objem inspirovaného 

vzduchu), protahovacích cvičení zaměřených na svaly, které byly zkráceny s preferencí 

pozic zmírňujících bolest, aktivní cvičení zaměřené na udržení nebo zvýšení rozsahu 

pohybu kloubů, cvičení zaměřené na pánevní oblast, aktivitu svalů pánevního dna, 

masáž, relaxační techniky a elektroterapie. Podrobné informace o těchto zmíněných 

technikách ve své studii bohužel nespecifikují (Friggi Sebe Pertrelluzzi et al., 2012). 

Zbytek každého sezení zahrnoval psychologickou intervenci založenou na 

konceptech behaviorální kognitivní terapie. K vyhodnocení účinku léčby využili VAS, 

dotazník The Perceived Stress Questionnaire (PSQ) a dotazník kvality života SF-36. Ze 

vzorku slin stanovili ranní, odpolední a večerní hladiny kortizolu (Friggi Sebe 

Pertrelluzzi et al., 2012). 

Tento léčebný přístup kombinující fyzioterapii s psychoterapií snížil vnímaný 

stres, zvýšil vitalitu, zlepšil fyzickou funkci a normalizoval hladinu kortizolu ve slinách. 

Na intenzitu bolesti však měl jen mírný vliv, pravděpodobně kvůli krátké intervenci 

(Friggi Sebe Pertrelluzzi et al., 2012). Tato studie tedy poukazuje na pozitivní vliv 

multioborové spolupráce.    

2.3.8 Transkutánní elektrická neurostimulace  

Elektroléčba pomocí transkutánní elektrické neurostimulace (TENS) nervů je 

nízkonákladová, neinvazivní a snadno dostupná technika léčby bolesti. 

Vysokofrekvenční i nízkofrekvenční TENS působí na zadní roh míšní, kde uvolňuje 

cirkulující endogenní opioidy, zejména β-endorfin. Aplikace proudu působí analgezii, 
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která trvá minuty až hodiny. Opakovaná aplikace TENS má za následek kumulativní 

účinek s delší úlevou od bolesti (Mira et al., 2015). 

Aplikace proudu se využívá v oblasti S3 – S4. Tato oblast sakrálního plexu 

komunikuje s pánevním splanchnickým a dolním hypogastrickým plexem, které jsou 

odpovědné za inervaci pánevních struktur (Mira et al., 2015). 

V randomizovaně kontrolované studii Mira et al. (2015) se zaměřili na účinek 

TENS u dvaceti dvou žen s DIE s přetrvávající pánevní bolestí a hlubokou dyspareunií 

podstupující zároveň hormonální terapii. Pacientky rozdělili náhodně do dvou skupin. 

Skupina číslo 1 absolvovala terapie pomocí acupuncture-like TENS (frekvence: 8 Hz, 

doba pulzu: 250 μs změna intenzity a frekvence 1 ms, čas 30 minut, 1x týdně). Skupina 

číslo 2 si samostatně aplikovala TENS v domácím prostředí (frekvence: 85 Hz, doba 

trvání pulzu: 75 μs, 20 minut, 2x denně, interval 12 hodin mezi aplikací). Intenzita 

proudu byla pro obě skupiny nastavena individuálně podle subjektivního vnímání, aby 

bylo vnímání silné, ale pohodlné bez motorické stimulace. Místo aplikace bylo v oblasti 

S3 – S4 pro obě skupiny. Obě skupiny aplikovaly TENS proudy po dobu 8 týdnů. 

Vyhodnocení účinnosti provedli pomocí dotazníku VAS, Deep dyspareunia scale 

a EHP-30 a prokázali významné zlepšení chronických bolestí pánve, hluboké 

dyspareunie a kvality života, přičemž pozitivní vliv měly oba typy aplikací TENS 

proudů. 

2.3.9 Masáž 

Íránská studie Valiani et al. (2010) zaměřující se na účinek masáže zahrnovala 

23 pacientek s dysmenoreou a chirurgicky potvrzenou diagnózou endometriózy. 

Intervence sestávala z dvaceti 20minutových masážních sezení. Technika masáže 

spočívala v tlaku na 24 bodů břicha a 10 bodů v křížové oblasti. K hodnocení intenzity 

bolesti využili VAS škálu a krátkou verzi dotazníku bolesti McGillovy univerzity, které 

hodnotili před a dvakrát po ukončení intervence. Statisticky významné zlepšení 

intenzity bolesti bylo popsáno bezprostředně po ukončení intervence i po šesti týdnech. 

Podle výsledků této studie může masážní terapie být vhodnou metodou ke snížení 

menstruační bolesti způsobené endometriózou. 
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2.3.10 Lázeňská léčba  

Cílem lázeňské léčby je obnovení tělesné a duševní rovnováhy. V České 

republice se na lázeňskou léčbu žen s diagnostikovanou endometriózou specializují 

zejména Františkovy Lázně. 

Nárok na lázeňskou léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou mají pacientky 

s endometriózou při dvou situacích: jednak po gynekologické operaci s indikací XI/3, 

kdy je nutné nastoupit na lázeňskou léčbu do 3 měsíců po operaci, dále mají pacientky 

nárok na lázeňskou léčbu s indikací XI/1 při sterilitě a infertilitě (Jandová a Mixa, 

2017). 

Při léčbě je využíváno přírodních léčivých zdrojů. Využívá se sirnoželezité 

slatiny, která je aplikována formou slatinných koupelí, dále léčivých účinků minerálních 

vod a zřídelního plynu v podobě uhličitých koupelí a sedacích koupelí s vysokým 

obsahem oxidu uhličitého. Kromě lokální hyperémie v oblasti pánve dochází také 

k prokrvení orgánů malé pánve. Bylo prokázáno, že dochází k prokrvení arteria uterina 

až o 60 %. Procedurami se snižuje také vznik pooperačních a prozánětlivých srůstů. 

Minerální prameny jsou doporučovány také k pitným kúrám (Jandová a Mixa, 2017). 

V případě indikace XI/3 obsahuje léčebný plán ve Františkových Lázních 

18 léčebných procedur týdně – uhličitou a slatinnou koupel, plynovou sedací 

gynekologickou koupel, suchou uhličitou koupel tzv. plynovou obálku, šlapací bazénky, 

parafínový zábal rukou a částečnou masáž zad. Součástí léčby je také cvičení, na výběr 

je z jógy a cvičení na balanční ploše bosu či cvičení dle Ludmily Mojžíšové.  
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3 Cíl práce, výzkumné otázky a hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je posoudit vliv šestitýdenní fyzioterapeutické intervence obsahující 

manuální a pohybový přístup na kvalitu života hodnocenou pomocí dotazníku The 

Endometriosis Health Profile-30, na dysmenoreu hodnocenou pomocí krátké verze 

dotazníku bolesti McGillovy univerzity a The Menstrual Distress Questionnaire a na 

množství funkčních poruch pohybového aparátu hodnocené kineziologickým 

vyšetřením u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou. 

3.2 Výzkumné otázky 

1. Dojde po šestitýdenní fyzioterapeutické intervenci obsahující manuální 

a pohybovou léčbu ke snížení bolesti a zlepšení symptomů dysmenorey mezi vstupním 

a výstupním měřením u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou? 

2. Dojde po šestitýdenní fyzioterapeutické intervenci obsahující manuální 

a pohybovou léčbu ke zlepšení kvality života mezi vstupním a výstupním měřením 

u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou? 

3. Dojde po šestitýdenní fyzioterapeutické intervenci obsahující manuální 

a pohybovou léčbu ke snížení funkčních poruch pohybového aparátu mezi vstupním 

a výstupním měřením u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou? 

3.3 Hypotézy  

H0: Vstupní a výstupní hodnoty skóre se nezmění. 

H1: Po šesti terapiích obsahující manuální a pohybový přístup dojde ke zlepšení 

symptomu dysmenorey, která se projeví snížením skóre výstupních dotazníků The 

Menstrual Distress Questionnaire a krátké verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity 

oproti vstupnímu skóre těchto dotazníků. 

H2: Po šesti terapiích obsahujících manuální a pohybový přístup dojde ke 

zlepšení kvality života, což se projeví snížením skóre výstupního dotazníku The 

Endometriosis Health Profile-30 oproti vstupnímu skóre. 
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H3 Po šesti terapiích obsahujících manuální a pohybový přístup dojde mezi 

vstupním a výstupním hodnocením ke snížení výskytu funkčních poruch pohybového 

aparátu.  
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4 Metodika práce 

Diplomová práce byla vypracována na UK FTVS, Katedře fyzioterapie pod 

vedením MUDr. Davida Pánka Ph.D. Diplomové práci byl udělen souhlas Etické 

komise UK FTVS pod jednacím číslem 291/2020, jehož originál je součástí Přílohy č.1. 

Teoretická část práce byla zpracována formou rešerše z elektronických zdrojů 

v českém a převážně anglickém jazyce. Použité zdroje byly vyhledávány v databázích 

Web of Science, EBSCO, PubMed, Google Scholar a Medvik. Časový limit nebyl dán 

striktně, avšak významné byly články vydané mezi lety 2000 a 2021. Nejdůležitějším 

kritériem vyhledávání byla diagnóza endometriózy.  

Výzkumná část diplomové práce byla realizována na pracovišti Revitea Team 

s.r.o. Praktická část má charakter pilotní studie hodnotící přínos fyzioterapeutické 

intervence v léčbě žen s diagnostikovanou endometriózou a možnost ovlivnění 

subjektivního vnímání symptomu dysmenorey, snížení výskytu funkčních poruch 

pohybového aparátu a zlepšení kvality života pomocí manuálního a pohybového 

přístupu. Před začátkem výzkumu byly všechny probandky řádně seznámeny s cílem 

diplomové práce, průběhem a časovým harmonogramem vyšetření i s následnou terapií. 

Každá probandka výzkumu byla rovněž informována o svých zákonem stanovených 

právech a následně podepsala informovaný souhlas, jehož originál je obsažen v Příloze 

č. 2. Každá probandka následně absolvovala šest terapií, při kterých byla aplikována 

pohybová a manuální léčba. Statistické zpracování výsledků bylo provedeno 

v programu Microsoft Excel. 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumného souboru byl proveden záměrný výběr probandek 

s diagnostikovanou endometriózou. Probandky byly vybrány z pracoviště Revitea Team 

s.r.o., které navštívily na základě doporučení svého ošetřujícího gynekologa, se kterým 

pracoviště spolupracuje či na základě inzerátu, který řešitelka vystavila na uzavřené 

facebookové skupině EndometriózaCZ. 

Předpokládaný počet účastnic bylo dvacet probandek, tento počet však nebyl 

naplněn zejména z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním 

COVID-19. Do výzkumného souboru bylo nakonec zařazeno celkem osm probandek. 
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Pro stanovení homogenity skupiny provedla řešitelka zařazení probandek 

do výzkumu na základě předem stanovených kritérií. Výzkumu se zúčastnily probandky 

ve věkovém rozmezí 18-40 let s diagnostikovanou endometriózou laparoskopickou 

operací, které v posledním roce měly alespoň jednou bolestivé příznaky související 

s endometriózou, přičemž hlavním symptomem byla dysmenorea. Probandky neměly 

v době náboru klinickou indikaci pro další operaci. Výzkumu se nemohly zúčastnit 

pacientky po prodělaném těhotenství a porodu či při současné diagnóze dalšího 

onemocnění (DM II, srdeční, nádorové, psychiatrické a jiné gynekologické 

onemocnění). Všechny probandky potvrdily lékařskou zprávou laparoskopicky 

diagnostikovanou endometriózu. Při výběru probandek jsme nebrali v úvahu umístění 

ložisek endometriózy a rok provedení operace. 

V Tabulce 1 je uveden přehled charakteristických údajů probandek a Tabulka 2 

udává informace o lokalizaci endometriózy a roku operace jednotlivých probandek. 

         Tabulka 1 Charakteristické údaje probandek 

Charakteristický parametr Výzkumný soubor 

Počet probandek 8 žen 

Věkové rozmezí probandek 27-40 let 

Průměrný věk probandek 30 let 

Rozmezí délky menstruačního cyklu 28-31 dní 

Průměrná délka menstruačního cyklu 29,2 dní 

Rozmezí délky menstruačního krvácení 4-5 dní 

Průměrná délka menstruačního krvácení 4,7 dní 

Rozmezí věku menarche 12-13 let 

Průměrný věk při menarche 12,5 let 

 

Tabulka 2 Informace o lokalizaci endometriózy a roku operace jednotlivých probandek 

Probandka Lokalizace endometriózy před operací Datum 

operace 

1 Adenomyoza, ovarium billat 2020 

2 Močový měchýř, peritoneum 2019 

3 Ovarium sin, SU vaz sin 2015 

4 Ovarium sin, Douglasův prostor, peritoneum 2019 

5 Oblast tříselných uzlin dx 2016 

6 Ovarium dx, SU vaz dx 2020 

7 Ovarium sin, rektosigmoideum, SU vaz billat 2020 

8 SU vaz billat, Douglasův prostor 2020 
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4.2 Použité vyšetřovací metody 

Všechny probandky absolvovaly fyzioterapeutické vyšetření při zahájení 

fyzioterapeutické intervence a po jejím skončení. K odebrání anamnézy a posouzení 

funkčních poruch pohybového aparátu byl řešitelkou práce sestaven formulář 

kineziologického rozboru viz Příloha č. 6. Vyšetřované lokality byly vybrány na 

základě výsledků rešerše na výskyt funkčních poruch pohybového aparátu žen 

s endometriózou viz kapitola 2.2.  

Pro účel zhodnocení efektu terapie byly dále využity kvalitativní dotazníkové 

metody. K posouzení kvality života byl použit The Endometriosis Health Profile-30 

a k posouzení rozsahu dysmenorey byly použity dotazníky The Menstrual Distress 

Questionnaire (MDQ) a The short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ).  

4.2.1 The Endometriosis Health Profile-30 

K posouzení kvality života byl použit dotazník EHP-30 popsaný v kapitole 

2.2.1. Dotazník byl použit celkem dvakrát. Probandky jej vyplnily v první den 

menstruačního cyklu před zahájením fyzioterapeutické intervence. Následně v první den 

menstruačního cyklu po absolvování všech terapií.  

V rámci našeho výzkumu byla využita standardizovaná česká verze dotazníku 

EHP-30, kterou se souhlasem Oxfordské univerzity mohla využít výhradně řešitelka jen 

pro účel této diplomové práce. Originál české verze byl pro zjednodušení vyplnění 

v elektronické podobě upraven řešitelkou v programu Word a je obsahem Přílohy č. 5 

této práce. 

Výpočet skóre dotazníku EHP-30 probíhal podle manuálu Oxfordské univerzity. 

Položky v rámci jednoho měřítka se sečtou, aby se vytvořilo jeho hrubé skóre, které se 

následně vydělí maximálním možným hrubým skóre všech položek v měřítku 

a výsledek se vynásobí 100.  

Výpočet skóre každého měřítka lze vypočítat dle vzorce: 

𝑆𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑚ěří𝑡𝑘𝑎

4𝑥(𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑚ěří𝑡𝑘𝑎)𝑥 100  
 

Pro vytvoření celkového skóre se skóre všech měřítek sečtou a následně vydělí 

počtem měřítek (počtem 5) pro základní část, pro modulární část počtem modulů, se 
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kterými daná probandka pracovala. Výsledné skóre se pohybuje na škále 0-100, kdy  

0 znamená nejlepší kvalitu života a 100 nejhorší kvalitu života (Oxford University, 

2016).  

4.2.2 The Menstrual Distress Questionnaire 

Dotazník The Menstrual Distress Questionnaire je standardizovaný nástroj pro 

hodnocení menstruačních symptomů. Dotazník se skládá z celkově 46 otázek 

zaměřujících se na symptomy dysmenorey, které jsou rozděleny do osmi kategorií: 

1. bolest, 2. retence vody, 3. negativní afekce, 4. reakce autonomního systému, 

5. narušení koncentrace, 6. změny v chování, 7. vzrušivost a 8. sebekontrola těla. 

Jednotlivé otázky se skórují na pětibodové Likertově škále (0 - žádná zkušenost,  

1- mírná zkušenost, 2 - střední zkušenost, 3 - silná zkušenost, 4 - velmi silná zkušenost 

s daným symptomem.) Celkové skóre se získá sečtením všech odpovědí a pohybuje se 

v rozmezí 0-184 bodů. Čím vyšší je hodnota skóre, tím jsou závažnější symptomy 

dysmenorey (Moos, 1968). 

Dotazník byl použit celkem dvakrát. Probandky jej vyplnily v první den 

menstruačního cyklu před zahájením fyzioterapeutické intervence. Následně v první den 

menstruačního cyklu po absolvování všech terapií. 

V rámci výzkumu byla využita nestandardizovaná verze MDQ publikována 

v diplomové práci Beránková (2016), která byla pro zjednodušení vyplnění 

v elektronické podobě upravena řešitelkou této práce v programu Word a je obsahem 

Přílohy č. 3. 

4.2.3 The short-form McGill Pain Questionnaire 

The short-form McGill Pain Questionnaire, v českém znění krátká verze 

dotazníku bolesti McGillovy univerzity, je standardizovaný dotazník, který informuje 

o charakteru bolesti, její intenzitě a kvalitě (Knotek et al., 2000).  

Dotazník obsahuje 4 části. První část – deskriptory bolesti, obsahuje celkem 

15 položek a hodnotí 2 komponenty bolesti – senzorickou a afektivní. Otázka 1.-11. 

hodnotí senzorickou složku bolesti PRI-S (Pain Rating Index-Sensory) a otázka 12-15. 

hodnotí afektivní složku bolesti PRI-A (Pain Rating Index-Affectivity). Každou 

položku hodnotí vyšetřovaná osoba na čtyřbodové Likertově škále podle vnímání 

intenzity bolesti (0 - žádná zkušenost až 3 - silná zkušenost). Součtem bodů se získá 



 

39 

 

jednotlivě hrubé skóre PRI-S a PRI-A. Při součtu těchto indexů se získá PRI-T (Pain 

Rating Index-Total) v rozmezí 0-45 bodů (Knotek et al., 2000).  

Ve druhé části dotazníku hodnotí vyšetřovaná osoba intenzitu aktuální bolesti na 

vizuální analogové škále bolesti (VAS). VAS je vodorovná úsečka dlouhá 10 cm. Levý 

krajní bod úsečky značený stupněm 0 reprezentuje nepřítomnost bolesti, pravý krajní 

bod reprezentuje nejvyšší stupeň bolesti a je značen stupněm 10 (Rokyta, 2009). 

Třetí a čtvrtá část doplňuje aktuální intenzitu bolesti a schematickým 

znázorněním její lokalizaci. 

Probandky vyplnily dotazník v první den menstruačního cyklu před zahájením 

fyzioterapeutické intervence. Následně jej vyplnily v první den menstruačního cyklu 

po absolvování všech šesti terapií. V rámci výzkumu byla využita standardizovaná 

česká verze The short-form McGill Pain Questionnaire, publikovaná v Knotek et al. 

(2000), která byla pro zjednodušení vyplnění v elektronické podobě upravena řešitelkou 

v programu Word a je obsahem Přílohy č. 4. 

4.2.4 Formulář komplexního kineziologického vyšetření 

Pro posouzení funkčních poruch pohybového aparátu byl řešitelkou sestaven 

formulář komplexního kineziologického vyšetření. Obsahuje anamnestické údaje 

a kineziologické vyšetření. 

Anamnestická data byla odebrána ústní formou v rámci první terapie. 

Anamnestický dotazník doplňuje důležitá data vzhledem jak k posouzení poruch 

pohybového aparátu, tak i k výsledkům standardizovaných dotazníků. Součástí 

anamnestického dotazníku je hodnocení bolesti dle škály VAS. Probandky 

zaznamenávaly intenzitu bolesti na numerické škále intenzity bolesti v rozsahu od 0 do 

10, kterou vnímají během menstruace, ovulace, sexu, statické zátěže a psychického 

stresu, a to v menstruačním cyklu před zahájením terapie a v menstruačním cyklu 

po ukončení terapeutického programu. Skóre VAS 4 a více bylo klasifikováno jako 

bolestivé. 

Kineziologický formulář obsahuje 30 položek, které vychází z poznatků studií 

Jarrell (2011), Stratton et al. (2015) a Phan et al. (2020) a je obsažen v Příloze č. 6. 

Vyšetření svalů bylo zaměřeno na výskyt MTrP v kaudální a kraniální části m. rectus 

abdominis, m.obliqus abdominis externus, m. iliacus, m. psoas, krátkých a dlouhých 
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adduktorech, m. biceps femoris, m. piriformis, m. quadratus lumborum 

a v thorakolumbárním úseku paravertebrálních svalů. Palpačně byla vyšetřena 

bolestivost parasakrálně, parakokcygeálně, úponu m. gluteus maximus, kostrče, 

symfýzy, sedacích hrbolů, ligamenta sacrotuberale, jizvy a přítomnost S-reflexu. 

Kloubní vůle byla vyšetřena v SIK, v lumbosakrálním a thorakolumbálním přechodu. 

Všechna vyšetření byla provedena podle Lewita (2003). Dále bylo provedeno vyšetření 

stabilizační funkce páteře dle Koláře, prostřednictvím vyšetření dechového stereotypu, 

bráničního testu a testu nitrobřišního tlaku. Dechový stereotyp byl hodnocen jako 

brániční nebo kostální. Brániční test a test nitrobřišního tlaku byl hodnocen jako 

pozitivní, pokud při vyšetření docházelo k projevům poruchy stabilizace dle Koláře 

(2009). V případě pozitivního nálezu byla každá položka hodnocena jedním bodem, 

v případě oboustranného nálezu byly započítány dva body. Maximální počet bodů byl 

47 bodů.  

4.3 Sběr dat a harmonogram terapie 

Sběr dat probíhal od února do dubna roku 2021. Vstupní data byla odebrána před 

začátkem terapie během začátku února 2021. Informovaný souhlas a dotazníky byly 

pacientkám rozesílány pomocí e-mailu. Každá probandka vyplnila dotazníky EHP-30, 

MDQ a SF-MPQ v první den svého menstruačního cyklu. Pro časovou náročnost při 

vyplňování vyplnily probandky tyto dotazníky v soukromí elektronickou formou.  

Všechny probandky absolvovaly následně šest terapií v délce 60 minut 1x týdně 

s řešitelkou této práce. Terapeutická intervence probíhala individuálně v období února 

a března. Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 v ČR se nepodařilo se všemi 

absolvovat kontinuální léčbu po dobu šesti týdnu navazujících na sebe. Vyšetření 

a terapie probíhala v prostorách rehabilitačního zařízení Revitea Team s.r.o. Při prvním 

setkání byla každá probandka znovu ústní formou obeznámena s obsahem studie 

a s případnou možností odstoupit v jakékoliv fázi výzkumu a podepsala informovaný 

souhlas. 

Během první a poslední terapie se probandky podrobily vyšetření složenému 

z anamnézy a komplexního kineziologického rozboru, který se skládal z externí aspekce 

a palpace. Výsledky vyšetření byly zaznamenány do formuláře kineziologického 

vyšetření.   
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Každá fyzioterapeutická jednotka obsahovala terapii na základě indikace 

rehabilitačního lékaře zařízení Revitea Team s.r.o. Lékař u všech probandek indikoval 

kineziologické vyšetření vstupní a kontrolní, techniky měkkých tkání, mobilizace páteře 

a periferních kloubů a individuální kinezioterapii I. 

 Plán léčby byl sestaven individuálně k řešení objektivních nálezů pomocí 

kombinace manuální a pohybové terapie s cílem snížit výskyt funkčních poruch 

pohybového aparátu. V rámci manuální terapie byly využity měkké techniky, 

mobilizace a viscerální manipulace dle aktuálního nálezu pacientky. Každý tento zásah 

trval přibližně 30minut.  Dalších 30 minut byly probandky instruovány k cvičení, které 

měly dále provádět v domácím prostředí.  

V rámci každé terapie jsme využili techniky vycházející z výše popsaných 

studií. Inspirací k využití technik manuální terapie byla kazuistika Hunt (2019). 

Individuálně podle kineziologického rozboru jsme využili techniky měkkých tkání dle 

Lewita (2003). K obnově délky, tonu svalů a přítomnosti MTrP m. rectus abdominis, 

obliquus abdominis externus, iliacus, psoas, biceps femoris, piriformis, quadratus 

lumborum, paravertebrálních svalů thorakolumbárního úseku, krátkých a dlouhých 

adduktorů kyčelního kloubu jsme využili postizometrickou relaxaci a manuální ošetření 

MTrP. Dále k uvolnění jizev, pojivové tkáně v celém břiše a oblasti pánve a rigidity 

hrudníku jsme využili manuálního ošetření pomocí fasciálních technik. Mobilizační 

techniky dle Lewita a Mojžíšové byly prováděny zejména na segmentech bederní 

a hrudní páteře, žeber, SIK, kostrči a kyčelních kloubech.  

Probandky byly individuálně instruovány v cvičení, které měly nadále provádět 

jako autoterapii po celé období terapeutické intervence nejlépe každý den po dobu 

minimálně 30 minut. Sestava vybraných cviků, která je součástí Přílohy č. 7., byla 

vytvořena řešitelkou práce na základě prostudované literatury. Probandkám byla zaslána 

e-mailem pro případné připomenutí a upřesnění cvičení.  

Konkrétně jsme se na druhé terapii zaměřili na svaly pánevního dna, jejich 

vědomou aktivaci a relaxaci pomocí tří vrstev pánevního dna. Třetí terapie byla 

zaměřena na uvolnění oblasti pánve a břicha a dechová cvičení. Inspirací k dechovým 

cvičením a relaxačním technikám byly studie Zhao et al. (2012), Friggi Sebe 

Pertrelluzzi et al. (2012), Awad et al. (2017) Hunt et al. (2019). Využili jsme konceptu 

Spiraldynamik, Feldenkraisovy metody a metody Ludmily Mojžíšové. 
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Na čtvrté až šesté terapii jsme se zaměřili na cvičení pánevního dna v rámci 

hlubokého stabilizačního systému a cvičení k protažení hypertonických svalů. Využili 

jsme prvky konceptu DNS, který se využívá v rámci terapie dysfunkcí pánevního dna 

v českém prostředí. Dále jsme využili pozic jógové terapie na základě studie Goncalves 

et al. (2017). Součástí doporučeného cvičení je také edukace k vědomé chůzi, jejíž 

inspirací k zařazení do výzkumu byly studie Awad et al. (2017) a Hunt (2019). 

Následně probandky znovu vyplnily dotazníky v první den menstruačního cyklu, 

který následoval po ukončení všech šesti terapií.  

4.4 Analýza dat 

Řešitelka práce vyhodnotila výsledná skóre dotazníků EHP-30, MDQ, SF-MPQ 

a formuláře kineziologického vyšetření získaná na začátku a po ukončení terapeutické 

intervence. Data byla zaznamenána a následně vyhodnocena v programu Microsoft 

Excel. Výsledky byly zpracovány v grafech pomocí histogramů. 

Efekt terapie byl statisticky zhodnocen pomocí párového t-testu. Párový t-test 

porovnává data, která tvoří tzv. spárované variační řady pocházející ze subjektů, které 

byly podrobeny dvěma měřením (Kladivo, 2013). Získané hodnoty z dotazníků 

a formuláře kineziologického vyšetření tvoří páry porovnávaných dat při testování 

hypotézy.  

Výsledkem je zjištění statisticky významného rozdílu dvou měření a vyvrácení 

nulové hypotézy této diplomové práce. Testujeme nulovou hypotézu, že mediány 

měření před a po terapii, se rovnají, tzn. že jejich rozdíl je nulový, jež lze vyjádřit 

následovně:  

H0: vstupní skóre = výstupní skóre. 

Dále jsme stanovili tři hypotézy, přičemž pro potvrzení všech hypotéz je potřeba 

snížení výstupního skóre, vyjádřeno následovným vztahem: 

H(1-3): vstupní skóre > výstupní skóre. 
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Vypočtenou statistiku t jsme porovnali s tabulkovou kritickou hodnotou. 

Statistická významnost byla určena na hladině významnosti p-value a byla stanovena 

takto: 

p > 0,05 pro statisticky nevýznamný rozdíl  

p < 0,05 pro statisticky významný rozdíl 

p < 0,01 pro statisticky vysoce významný rozdíl (Kladivo, 2013). 
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5 Výsledky 

V této kapitole jsou popsány a porovnávány výsledky diplomové práce. Data 

byla zaznamenána v programu Microsoft Excel pomocí tabulek a grafů a následně 

vyhodnocena statistickým párovým t-testem. 

5.1 Výsledky k výzkumné otázce 1 

Ke zhodnocení efektu manuální a pohybové terapie na dysmenoreu byly využity 

kvantitativní standardizované dotazníky MDQ a SF-MPQ. MDQ hodnotí podrobně 

symptomy dysmenorey, SF-MPQ informuje o kvalitě, intenzitě a lokalizaci bolesti.  

5.1.1 Výsledky dotazníku The Menstrual Distress Questionnaire 

Výsledná skóre dotazníku MDQ vstupního a výstupního vyšetření jednotlivých 

probandek udává tabulka v Příloze č.8, zároveň je doplněna o průměrnou hodnotu 

těchto skóre.  

Efekt terapie na dysmenoreu pomocí dotazníku MDQ zobrazuje Graf 1, který 

porovnává vstupní a výstupní hodnoty výsledného skóre MDQ u jednotlivých 

probandek. Graf 2 pak porovnává průměrné hodnoty výsledného skóre MDQ vstupního 

a výstupního vyšetření. 

 

Graf 1 Porovnání vstupních a výstupních hodnot MDQ 
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Graf 2 Porovnání průměrné vstupní a výstupní hodnoty skóre MDQ 

Z grafů je patrno, že po šestitýdenní terapii došlo u všech osmi probandek 

ke snížení hodnot skóre MDQ, u žádné probandky nedošlo ke zvýšení celkového skóre, 

které by naznačovalo zhoršení klinického stavu probandky ve smyslu zvýšení 

menstruačních stížností. Největší efekt na zlepšení symptomu dysmenorey měla terapie 

na probandky č. 3 a 8, nejmenší efekt je pak patrný u probandky č. 4 a 5. 

5.1.2 Statistické zpracování výsledků MDQ 

                          Tabulka 3 Data pro statistické zpracování hypotézy 1, MDQ 

Proband Vstupní 

skóre MDQ 

Výstupní 

skóre MDQ 

1 47 34 

2 88 69 

3 49 17 

4 45 36 

5 90 78 

6 73 53 

7 112 84 

8 114 77 

Výsledná p hodnota testu pro MDQ vyšla p = 0,0006 spadající pod hladinu 

významnosti p < 0,01, což značí statisticky vysoce významný rozdíl. 

5.1.3 Výsledky krátké verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity 

Výsledná skóre dotazníku SF-MPQ vstupního a výstupního vyšetření 

jednotlivých probandek zobrazují tabulky v Příloze č. 9. Obě tabulky obsahují hodnotu 
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bodů deskriptorů bolesti, vizuální analogovou škálu, intenzitu aktuální bolesti 

a lokalizaci aktuální bolesti. Číselné hodnoty jsou doplněny o průměrnou hodnotu.  

Hodnocení efektu terapie na kvalitu, intenzitu a lokalizaci menstruační bolesti 

pomocí dotazníku SF-MPQ udávají následující grafy. 

Změnu kvality menstruační bolesti SF-MPQ u jednotlivých probandek testované 

skupiny žen udává Graf 3 a 4. Graf 3 porovnává vstupní a výstupní hodnoty bodů 

deskriptorů bolesti PRI-T SF-MPQ jednotlivých probandek. Graf 4 porovnává 

průměrné hodnoty bodů deskriptorů bolesti PRI-T SF-MPQ vstupního a výstupního 

vyšetření všech osmi probandek. 

Z grafů je patrno, že po šestitýdenní terapii došlo u všech probandek ke snížení 

hodnot celkového skóre deskriptorů bolesti SF-MPQ. U žádné probandky nedošlo 

k jeho zvýšení, které by naznačovalo zhoršení klinického stavu probandky a zhoršení 

dysmenorey. Nejmenší efekt měla terapie na probandku č. 4 a 5. Nejvýraznější vliv pak 

měla terapie na probandku č. 3, 7 a 8. 

 

Graf 3 Porovnání vstupních a výstupních hodnot PRIT SF-MPQ 

 

Graf 4 Porovnání vstupního a výstupního průměrného skóre PRI-T SF-MPQ 
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Změnu menstruační bolesti dle VAS v rámci dotazníku SF-MPQ u jednotlivých 

probandek testované skupiny žen udává Graf 5.  

Skóre VAS 1-3 bylo klasifikováno jako mírná bolest, VAS 4-7 jako střední 

bolest a VAS 8-10 jako silná bolest. Před začátkem fyzioterapeutické intervence byla 

střední bolest dle VAS v intervalu 4-7 přítomna u tří probandek (č. 1, 6, 8). Silná bolest 

dle VAS v intervalu 8-10 byla přítomna u čtyř probandek (č. 2,4,5,7). Pouze u 

probandky č. 3 byla přítomna mírná bolest dle VAS 3.  

Po šestitýdenní terapii došlo u sedmi probandek ke snížení hodnot vizuální 

analogové škály bolesti SF-MPQ, pouze u probandky č. 5 nedošlo ke změně hodnoty. 

U žádné probandky nedošlo ke zvýšení hodnoty, které by naznačovalo zhoršení 

klinického stavu probandky. Ke snížení bolesti do intervalu VAS 4-7 došlo u šesti 

probandek. V intervalu VAS 8-10 zůstala probandka č. 5. V intervalu VAS 1-3 byla 

stále jen probandka č. 3. Průměrně došlo ke snížení vnímání bolesti o 1,3 stupně. 

 

Graf 5 Porovnání vstupních a výstupních hodnot VAS SF-MPQ 
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Změnu intenzity menstruační bolesti dle verbálních deskriptorů aktuální 

intenzity bolesti SF-MPQ u jednotlivých probandek zobrazuje Graf 6. 

Probandky při vstupním vyšetření nejčastěji hodnotily intenzitu svojí 

menstruační bolesti st. 3, tedy jako vyčerpávající celkem v pěti případech (probandka 

č. 1, 2, 4, 6, 8), dvě probandky hodnotily intenzitu svojí menstruační bolesti st. 4, tedy 

jako krutou (probandka č.5 a 7), a jedna probandka posoudila intenzitu menstruační 

bolesti st. 2, jako nepříjemnou (probandka č. 2). Žádná probandka při vstupním 

vyšetření neohodnotila verbální deskriptor intenzity bolesti, charakterizovaný st. 5, tedy 

jako nesnesitelná či st. 1 – mírná nebo st. 0 – žádná.  

Po šestitýdenní terapii došlo k následujícím změnám. U šesti probandek došlo 

ke snížení intenzity bolesti. Dvě probandky hodnotily intenzitu svojí menstruační 

bolesti st. 3, (probandka č. 4 a 7), tři probandky posoudily intenzitu bolesti st. 2 

(probandka č. 2, 6, 8). Dvě probandky hodnotily intenzitu st. 1 (probandka č. 1 a 3). 

U dvou probandek č. 4 a 5 se nezměnila intenzita bolesti, přičemž probandka č. 5 na 

začátku i po ukončení intervence hodnotila bolest st. 4 a probandka č. 4 st. 3. 

 

Graf 6 Porovnání vstupních a výstupních hodnot intenzity bolesti SF-MPQ 
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Tabulka 4 udává slovní porovnání vstupní a výstupní lokalizace bolesti 

anatomické oblasti jednotlivých probandek dle zakreslení v dotazníku SF-MPQ. Graf 7 

pak porovnává zakreslené anatomické oblasti před a po intervenci 

Tabulka 4 Slovní porovnání lokalizace bolesti jednotlivých probandek vstupního a výstupního vyšetření 

Proband Vstupní lokalizace Výstupní lokalizace 

1 Podbřišek, oblast Lp Podbřišek, oblast Lp 

2 Podbřišek Podbřišek 

3 Podbřišek vpravo Podbřišek vpravo 

4 Podbřišek a umbilikus Podbřišek, oblast Lp 

5 Jizva v pravém třísle, oblast Lp Jizva v pravém třísle 

6 Podbřišek, oblast Lp Podbřišek 

7 Podbřišek vpravo, oblast Lp Podbřišek vpravo 

8 Podbřišek Podbřišek 
 

 

Graf 7 Porovnání anatomické lokalizace bolesti před a po terapeutické intervenci 

Jak naznačuje Tabulka 4 a Graf 7 terapie měla malý efekt na lokalizaci 

menstruační bolesti. V rámci vstupního vyšetření lokalizace bolesti SF-MPQ zakreslilo 

sedm probandek lokalitu do podbřišku, dvě z nich upřesnily lokalitu do pravé strany 

podbřišku, tři z nich doplnily bolest i do bederní oblasti, jedna doplnila oblast umbiliku. 

Jedna probandka lokalizovala oblast bolesti do pravého třísla, kde měla jizvu a zároveň 

do bederní oblasti.  

Při výstupním vyšetření zakreslilo opět sedm probandek lokalitu do podbřišku, 

dvě z nich ji doplnily o lokalitu bederní oblasti. Porovnáním slovního hodnocení 
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z oblasti umbiliku, ale nově lokalizovala bolest do bederní oblasti. U probandky č. 5 
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č. 1, 2, 3 a 8 nedošlo ke změně lokalizace bolesti. U žádné probandky nedošlo 

k vymizení bolesti. Celkově tedy došlo pouze k dílčímu odstranění lokalizace 

menstruační bolesti. Proto tedy nelze stanovit významný efekt terapie na lokalizaci 

menstruační bolesti. 

5.1.4 Statistické zpracování výsledků SF-MPQ 

                 Tabulka 5 Data pro statistické zpracování hypotézy 1, PRI-T SF-MPQ 

Proband Vstupní 

skóre 

SF-MPQ PRI-T 

Výstupní 

skóre 

SF-MPQ PRI-T 

1 18 11 

2 19 9 

3 18 3 

4 25 23 

5 36 33 

6 28 16 

7 37 23 

8 28 11 

Výsledná p hodnota testu pro deskriptory bolesti SF-MPQ vyšla p = 0,001 

spadající pod hladinu významnosti p < 0,01, což značí statisticky vysoce významný 

rozdíl.  

                  Tabulka 6 Data pro statistické zpracování hypotézy 1, VAS SF-MPQ 

Proband VAS vstupní VAS výstupní 

1 6 5 

2 8 6 

3 3 2 

4 8 7 

5 8 8 

6 7 5 

7 9 7 

8 5 4 

Výsledná p hodnota testu pro vizuální analogovou škálu SF-MPQ vyšla  

p = 0,002 spadající pod hladinu významnosti p < 0,01, což značí statisticky vysoce 

významný rozdíl.  
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5.2 Výsledky k výzkumné otázce 2 

Ke zhodnocení efektu manuální a pohybové terapie na kvalitu života byl využit 

standardizovaný dotazník EHP-30. Byly porovnávány změny absolutního skóre, tak 

i dílčích měřítek dotazníků vstupního a výstupního vyšetření jednotlivých probandek. 

Podrobné výsledky dotazníku EHP-30 shrnují tabulky v Příloze č.10. 

Graf 7 porovnává vstupní a výstupní hodnoty absolutního skóre EHP-30 

u jednotlivých probandek. Graf 8 porovnává průměrné hodnoty absolutního skóre EHP-

30 vstupního a výstupního vyšetření. 

 

Graf 8 Porovnání vstupních a výstupních hodnot absolutního skóre EHP-30 

 

Graf 9 Porovnání průměrné vstupní a výstupní hodnoty absolutního skóre EHP-30 
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Z grafů je patrné, že po šestitýdenní terapii došlo u všech osmi probandek 

ke snížení hodnot absolutního skóre EHP-30, u žádné probandky nedošlo k jeho 

zvýšení, které by naznačovalo zhoršení klinického stavu probandky ve smyslu zhoršení 

kvality života. Nejmenší změna nastala u probandek č. 4 a 5. Největší efekt manuální 

a pohybové terapie na kvalitu života byl naopak u probandky č. 3.  

Změnu kvality života v měřítku bolesti u jednotlivých probandek udává Graf 10. 

Po šestitýdenní terapii došlo u všech probandek ke snížení hodnot, u žádné probandky 

nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu probandky. Zlepšení o více než 

50 % je pozorovatelné u probandek č. 2, 3, 8. Nejmenší efekt je pozorovaný 

u probandky č. 1 a 5.  

 

Graf 10 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre bolesti EHP-30 
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Změnu kvality života v měřítku sebekontrola a bezmoc u jednotlivých 

probandek udává Graf 11. Po šestitýdenní terapii došlo u všech probandek ke snížení 

hodnot, u žádné probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu 

probandky. Největší efekt je pozorovatelný u probandky č. 3, zlepšení o více než 50 % 

je pozorovatelné u pěti probandek (probandka č. 2, 3, 6, 7, 8) nejmenší efekt měla 

terapie na probandky č. 1 a 5.  

 

Graf 11 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre sebekontrola a bezmoc EHP-30 

Změnu kvality života v měřítku emoční pohoda u jednotlivých probandek udává 

Graf 12. Po šestitýdenní terapii došlo u sedmi probandek ke snížení hodnot, u žádné 

probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu probandky. 

U probandky č. 5 nedošlo ke změně hodnoty. Nejmenší zlepšení je pozorovatelné u 

probandky č. 4, naopak největší zlepšení je patrné opět u probandky č. 3.  

  

Graf 12 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre emoční pohoda EHP-30 
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Změnu kvality života v měřítku sociální podpora u jednotlivých probandek 

udává Graf 13. Probandka č. 2 získala v tomto parametru při vstupním vyšetření 

výrazně vysoké skóre. Po šestitýdenní terapii došlo u všech probandek ke snížení 

hodnot, u žádné probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu. 

U probandky č. 1 se zlepšil tento parametr na hodnotu 0, u probandky č. 3 pak na 

hodnotu 0,1.  

 

Graf 13 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre sociální podpora EHP-30 

Změnu kvality života v měřítku sebeobraz u jednotlivých probandek udává Graf 

14. Po šestitýdenní terapii došlo u šesti probandek ke snížení hodnot, u žádné 

probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu. Probandka č. 4 

získala v rámci vstupního i výstupního vyšetření skóre 0. U probandky č. 8 nedošlo ke 

zlepšení skóre, které dosahovalo na začátku i na konci hodnoty 8,3 %. U čtyř probandek 

byly vstupní hodnoty hodnoty vyšší než 50 %, výstupní hodnoty byly pak u všech pod 

touto hladinou. U dvou probandek (č. 1 a 3) došlo po terapii ke zlepšení na hodnotu 0.  

 

Graf 14 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre sebeobraz EHP-30 
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Změnu kvality života v měřítku práce modulární části u jednotlivých probandek 

udává Graf 15. Po šestitýdenní terapii došlo u šesti probandek ke snížení hodnot, 

u žádné probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu. 

U probandky č. 5 nedošlo ke změně skóre. U probandky č. 1 se zlepšil parametr na 

hodnotu 0. U pěti probandek dosahovaly vstupní hodnoty hodnot vyšší než 50 %, u čtyř 

z nich došlo po terapii ke snížení pod tuto hladinu. 

 

Graf 15 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre práce EHP-30 

Změnu kvality života měřítka sexuální vztah modulární části u jednotlivých 

probandek udává Graf 16. Po šestitýdenní terapii došlo u pěti probandek ke snížení 

hodnot, u žádné probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo zhoršení stavu. 

U dvou probandek č. 5 a 7 nedošlo ke změně skóre. Probandka č. 8 nehodnotila tuto 

oblast. U probandky č. 3 došlo k velmi výrazné změně skóre z hodnoty 80 % na 10 %. 

Výstupní hodnoty u šesti probandek byly pod hodnotou 25 %. 

 

Graf 16 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre sexuální vztah EHP-30 
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Změnu kvality života v měřítku pocit z lékařské profese modulární části 

u jednotlivých probandek udává Graf 17. Po šestitýdenní terapii došlo u pěti probandek 

ke snížení hodnot, u žádné probandky nedošlo ke zvýšení, které by naznačovalo 

zhoršení stavu. U probandky č. 3 nedošlo ke změně skóre. Vstupní i výstupní skóre bylo 

nulové u probandky č. 7. 

 

Graf 17 Porovnání vstupních a výstupních hodnot pocit z lékařů EHP-30 

Změnu kvality života v měřítku pocit z léčby modulární části u jednotlivých 

probandek udává Graf 18. Tuto část vyplnily pouze tři probandky, přičemž u všech 

došlo po terapeutické intervenci ke snížení hodnot.  

 

Graf 18 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre pocti z léčby EHP-30 
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Změnu kvality života v měřítku problém s otěhotněním modulární části 

u jednotlivých probandek udává Graf 19. U tří probandek došlo ke snížení skóre. 

U jedné probandky (č. 7) došlo ke zlepšení na hodnotu 0. Naopak u dvou probandek  

(č. 4 a 5) došlo ke zvýšení hodnoty skóre. U probandky č. 6 nedošlo ke změně skóre. 

Probandka č. 1 tuto oblast nehodnotila. Průměrná vstupní hodnota byla 45,6 % 

a průměrná výstupní hodnota byla 36,6 %. 

 

Graf 19 Porovnání vstupních a výstupních hodnot skóre problémy s otěhotněním EHP-30 
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5.3 Výsledky k výzkumné otázce 3 

Kompletní podrobné výsledky vyšetření funkčních poruch pohybového aparátu 

provedeného před zahájením a po ukončení fyzioterapeutického programu 

u jednotlivých probandek jsou uvedeny v Příloze č. 11.   

Porovnání vstupních a výstupních hodnot výsledného skóre kineziologického 

vyšetření jednotlivých probandek zobrazuje Graf 20. Znázorňuje přítomnost 

sledovaných funkčních poruch před zahájením a po ukončení fyzioterapeutického 

programu. 

 

Graf 20 Porovnání vstupního a výstupního skóre kineziologického vyšetření jednotlivých probandek 

Graf 21 uvádí srovnání výskytu funkčních poruch před zahájením a po ukončení 

fyzioterapeutického programu u výzkumného souboru. Při oboustranné i jednostranné 

funkční poruše párových svalů či kloubů byla tato funkční porucha započítána pouze 

jedenkrát. 

 

Graf 21 Výskyt funkčních poruch v rámci výzkumného souboru 
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Ke snížení výskytu funkčních poruch došlo po ukončení fyzioterapeutického 

programu u 23 z celkových 30 vyšetřovaných oblastí. Výskyt plochonoží, palpační 

bolestivost parasakrálně, paracoccygeálně, kostrče a ligamenta sacrotuberale zůstal 

nezměněn. U všech probandek byl negativní nález u vstupního a výstupního vyšetření 

v oblasti trp m. biceps femoris a palpační bolestivosti sedacích hrbolů.  

U deseti funkčních poruch došlo ke snížení výskytu o polovinu nebo více 

(anteverze pánve, trp m. quadratus lumborum, trp dlouhých adduktorů, trps m. rectus 

abdominis kraniální i kaudální části, blokáda SIK, palpačně bolestivá jizva, dechový 

stereotyp, brániční test a test nitrobřišního tlaku.) Bolestivý úpon m. gluteus maximus 

a prosak symfýzy byl terapií zcela odstraněn jen u jedné pacientky. Fyzioterapeutickou 

intervencí se podařilo odstranit zcela trp m. rectus abdominis kaudalis a palpační 

bolestivost jizvy. V případě bráničního testu nebyl u vstupního vyšetření přítomen 

pohyb žeber laterálně u pěti probandek, nicméně u výstupního měření byl tento pohyb 

přítomný u všech probandek výzkumného souboru. Test nitrobřišního tlaku byl 

pozitivní před terapií u celé testované skupiny, po terapii nastala pozitivní změna 

u všech probandek. Dechový stereotyp byl před intervencí u pěti probandek hodnocen 

jako kostální u tří jako brániční. Po terapii byl u všech probandek zjištěn brániční 

dechový stereotyp. 

Na přítomnost MTrP bylo testováno billaterálně 11 svalů. Ženu 

mající myofasciální dysfunkci jsme nazvali, pokud byly MTrP přítomny v polovině 

nebo více svalech na každé straně těla. Stejně tak jako to provedli ve studii Phan et al. 

(2020). Tato skutečnost se prokázala před začátkem intervence u všech osmi probandek. 

Po terapeutické intervenci neměla ani jedna probandka myofasciální dysfunkci.  
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5.3.1 Statistické zpracování výsledků kineziologického rozboru 

Tabulka 8 Data pro statistické zpracování hypotézy 3, kineziologický rozbor 

Proband Vstupní počet 

bodů 

Výstupní počet 

bodů 

1 35 15 

2 29 18 

3 20 10 

4 31 20 

5 32 17 

6 34 21 

7 39 20 

8 33 16 

Výsledná p hodnota testu vyšla p = 0,00001 spadající pod hladinu významnosti 

p <0,01, což značí statisticky vysoce významný rozdíl.  

5.4 Limitace výsledků 

Hlavním limitem prezentace výsledků je malý výzkumný soubor, na kterém je 

výzkum prezentován. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v době výzkumu 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě pravidel a omezení stanovených 

vládou ČR byl problém zajistit dostatečné množství probandek, které by v této době 

měly zájem absolvovat ambulantní léčbu. Dle dotazů by ženy upřednostňovaly distanční 

terapii, o kterou měly zájem také ženy, které nebydlí v dojezdové vzdálenosti do Prahy.  

Ženy s diagnostikovanou endometriózou pomocí laparoskopie mají zejména 

středně těžkou až těžkou formu endometriózy s velkou variabilitou příznaků. 

Pro stanovení homogenity skupiny jsme stanovili kritéria, která výzkumný soubor 

redukovala. Velké množství pacientek podstupuje hormonální léčbu způsobující 

amoneru a oligomeru, které byly vylučujícím kritériem, pro nemožnost ověření účinku 

terapie v rámci menstruačního cyklu. Do výzkumu jsme nezařadili probandku s velmi 

nepravidelnou menstruací a oligomenoreou, dále probandku s přidruženou diagnózou 

syndromu polycystických vaječníků a s psychiatrickým onemocněním. Omezením při 

výběru probandek byla podmínka v minulosti podstoupené laparoskopické operace, 

která definitivně stanovuje tuto diagnózu. Do studie jsme tedy nezařadili pacientky 

s pracovní diagnózou endometriózy na základě ultrazvukového vyšetření či výsledku 

magnetické rezonance, přestože se jedná o velkou skupinu pacientek s významnými 

obtížemi. Při výběru probandek jsme nebrali v úvahu určitou lokalizaci ložisek 
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endometriózy a rok provedené laparoskopické operace, které by výrazným způsobem 

dále komplikovaly hledání účastnic studie. 

Při počtu osmi probandek jsme se rozhodli nevytvořit kontrolní a experimentální 

skupinu. Vzhledem k nízkému počtu probandek nelze výsledky této práce zobecnit na 

širší část populace, nicméně v důsledku pozitivních výsledků by bylo zajímavé tuto 

problematiku dále zkoumat na větším výzkumném souboru v rámci experimentální 

studie s kontrolní skupinou. K významnějšímu vyhodnocení účinnosti léčby by 

pomohlo sledování probandek v delším časovém intervalu, které by vedlo k určení, zda 

jsou účinky léčby trvalé. 
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6 Diskuze 

Podle celosvětového odhadu endometrióza postihuje 6–10 % žen 

v reprodukčním věku. Diagnóza endometriózy se potvrdí u 50–60 % žen s chronickými 

pánevními bolestmi a u 50 % neplodných žen (Nnoaham et al., 2011). Navzdory vysoké 

incidenci endometriózy bylo v současné době publikováno velmi malé množství studií 

hodnotících efektivnost fyzioterapeutické intervence. Srovnání výsledků naší práce je 

tak obtížné, protože se jedná o pilotní studii. 

Nespecifické příznaky onemocnění nedovolují včasnou diagnostiku. Nejčastěji 

ženy vyhledávají lékaře pro intenzivní bolest závislou na menstruačním cyklu a pro 

nemožnost otěhotnět (Nnoaham et al., 2011). Dysmenoreu hlásí 70 % žen 

s diagnostikovanou endometriózou a více než 60 % žen uvádí chronické pánevní bolesti 

(Stratton a Berkley, 2011).  

Endometrióza je zcela nevyléčitelné onemocnění. Hlavním léčebným přístupem 

odstraňující či zmírňující doprovázené symptomy je hormonální a chirurgická léčba. 

Všechny naše probandky podstoupily chirurgické odstranění ložisek, přesto se plně 

nezbavily příznaků a hlásily dysmenoreu. Lze konstatovat, že navzdory 

mnohonásobným léčbám v centrech terciární péče nemusí být možné snížit výskyt 

symptomů. Alternativu k těmto přístupům nabízí fyzioterapie. Na základě 

neuromuskulárního vyšetření se mohou určit objektivní nálezy a jejich následnou 

léčbou lze přispět ke zlepšení subjektivního vnímání bolesti.  

Za symptom dysmenorey může být odpovědný hypertonus pánevního dna, který 

vzniká neuropatickou regulací prostřednictvím centrální a periferní senzibilizace 

z dráždění endometriotických ložisek (Raimondo et al., 2017). Důkazy o tom, jak léze 

endometriózy mohou remodelovat nervový systém a přispět k senzibilizaci, která 

udržuje trvalou bolest i po chirurgickém odstranění ložisek a hormonální terapii, 

poskytují studie Bajaj et al. (2003), Stratton a Berkley (2011), As-Sanie et al. (2013), 

Brawn et al. (2014) a Morotti et al. (2014).  

Neustálým neúměrným napínáním svalů pánevního dna dochází k jejich 

oslabení, zvýšení tonu a vzniku myofasciálních spoušťových bodů. Tyto změny 

prohlubují dále bolest a snižují funkci těchto svalů (Raimondo et al., 2017; Mabrouk et 

al., 2018). V kinematickém řetězci se vyvíjí dysfunkce, která často ovlivňuje držení 

pánve a celého těla (Hunt, 2019). Endometriotická ložiska způsobují zánět a srůsty, 
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které mohou vyvolat kožní přecitlivělost a trofické změny v místech vzdálených 

od skutečné patologie (Prendergast a Weiss, 2003). Projevem jsou pak různé 

muskuloskeletální příznaky jako například bolest bederní páteře, zhoršující se při 

menstruaci (Kolář, 2009). Pomocí technik manuální terapie pak můžeme přímo vstoupit 

do řetězce přítomné dysfunkce a snížit bolest. 

Efekt na dysmenoreu má také pravidelné cvičení, které zvyšuje systémové 

hladiny cytokinů s protizánětlivými vlastnostmi, snižuje menstruační tok a stimuluje 

vaječníky. Pomáhá také na psychické úrovni zlepšit úzkost, deprese a zvýšit energii, 

protože fyzická aktivita a dechová cvičení zlepšují hladinu serotoninu, čímž působí 

pozitivně na náladu (Bonocher et al., 2014; Awad et al., 2017).  

6.1 Diskuse k hypotéze 1 

Hypotéza 1 Po šesti terapiích obsahující manuální a pohybový přístup dojde 

ke zlepšení symptomu dysmenorey, která se projeví snížením skóre výstupních dotazníků 

The Menstrual Distress Questionnaire a krátké verze dotazníku bolesti McGillovy 

univerzity oproti vstupnímu skóre těchto dotazníků. 

Nulová hypotéza byla zamítnuta. Hypotéza 1 byla potvrzena. Po šestitýdenní 

intervenci obsahující manuální a pohybový přístup došlo k vysoce významnému 

zlepšení symptomu dysmenorey. Vstupní skóre dotazníků MDQ a SF-MPQ byla vždy 

významně vyšší než výstupní. U obou dotazníků byl zjištěn statisticky signifikantní 

rozdíl na hladině významnosti p < 0,01. Z dosažených výsledků vyplývá, že šestitýdenní 

intervence měla pozitivní vliv na symptom dysmenorey. 

Přístup pomocí manuálního zásahu v kombinaci s cvičením, který jsme zvolili je 

v praxi fyzioterapeuta velmi častý a žádaný. Kombinaci různých technik k ozřejmění 

efektu terapie využili ve studiích Hunt (2009), Awad et al. (2017), Zhao et al. (2012) 

a Friggi Sebe Pertrelluzzi et al. (2012). 

Americká fyzioterapeutka Hunt (2019) publikovala kazuistiku jedné pacientky 

u které provedla během čtyř měsíců deset terapií obsahujících manuální terapii 

a cvičení. V rámci manuální terapie využila ošetření měkkých tkání v oblasti pánve 

a břicha, významnou částí terapie bylo ošetření svalů pánevního dna per vaginam. 

V rámci cvičení využila převážně dechových relaxačních cvičení, pozic k protažení 

svalů a chůze. Po terapii pacientka uvedla zlepšení příznaků bolesti pomocí dotazníku 

PFIQ a mohla obnovit činnosti, které před terapií nemohla kvůli bolesti provádět. 
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Inspirací k využití technik manuální terapie byla v naší práci právě tato kazuistika. 

Individuálně podle kineziologického rozboru jsme využili techniky měkkých tkání 

a mobilizací dle Lewita (2003). Stejně tak jsme využili podobné prvky v rámci cvičení 

a nácviku relaxace. I přestože jsme nevyužili vaginálního ošetření a počet terapií byl 

nižší, měla naše léčba také pozitivní efekt na snížení bolesti.  

V roce 2017 byla v The Journal of Physical Therapy Science publikována 

egyptská studie Awad et al. (2017). Účelem studie bylo posouzení účinku cvičebního 

programu na bolest v oblasti pánve a držení těla. Autoři studie podrobili jednu skupinu 

dvaceti žen ve věkovém rozmezí 26-32 let opakovaným měřením před intervencí 

a následně po 4 týdnech a po 8 týdnech cvičebního programu. Využili cvičení 

sestávající z korekce držení těla, dechových cvičení, nácviku relaxace a vnímání tonu 

pánevního dna, protahovacích cvičení na svaly dolní části zad, pánevního dna, 

adduktorů a chůze, která představovala aerobní aktivitu. Probandky navštěvovaly třikrát 

týdně půl hodinové až hodinové cvičení o středně těžce vnímané námaze pod dohledem 

fyzioterapeuta. Kromě toho byly instruovány, aby po zbytek týdne cvičily stejné cvičení 

v domácím prostředí. K hodnocení efektu intervence bylo využito subjektivního 

hodnocení bolesti a objektivní metody rastrové stereografie. Po osmi týdnech došlo 

ke statisticky významnému snížení intenzity bolesti a k poklesu úhlu hrudní kyfózy 

měřené rastrovou stereografií. Podobně jako v této studii došlo i v naší práci kromě 

snížení subjektivního hodnocení bolesti také k objektivně hodnocenému snížení výskytu 

funkčních poruch pohybového aparátu.  

I přestože jsou The Menstrual Distress Questionnaire, The Short-From Mcgill 

Pain Questionnaire a The Endometriosis Health Profile-30 standardizovanými 

dotazníky, stále se jedná pouze o subjektivní hodnocení probandek, které pro výzkumné 

účely nemá dostačující věcnou hodnotu. Objektivní vyšetření ze strany fyzioterapeuta 

může přispět k lepšímu posouzení efektu terapie. V našem případě se jedná o posouzení 

efektu pomocí palpace, které však není dostatečně uznávanou objektivní metodou. 

Objektivizační metodou o větší reliabilitě by bylo využití certifikovaných přístrojů 

či nástrojů. 

V rámci cvičení jsme zařadili sestavu skládající se z převážně jógových pozic. 

Většina těchto pozic je publikována v randomizovaně kontrolované studii Goncalves et 

al. (2017), která byla provedena v Brazílii. Studie se zúčastnily ženy ve věku 18-50 let 

s diagnózou endometriózy, které měly intenzitu chronické pánevní bolesti na škále  
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VAS > 4. Cílem této studie bylo porovnat chronickou pánevní bolest, dysmenoreu 

a kvalitu života související se zdravím u dvou skupin žen s endometriózou. Čtyřicet žen 

bylo náhodně rozděleno do dvou skupin – experimentální skupina žen, která cvičila 

jógu (n=28), a kontrolní skupina žen, které necvičily (n=12). Probandky se účastnily 

90minutového skupinového cvičení 2x týdně po dobu 8 týdnů. K hodnocení kvality 

života před intervencí a po intervenci byl použit dotazník EHP-30. Bolest byla 

hodnocena denně pomocí škály VAS. Výsledkem bylo snížení intenzity chronické 

pánevní bolesti a dysmenorey u skupiny žen, které cvičily, oproti necvičícím ženám. 

K významnému zlepšení došlo u skupiny cvičících žen také v kvalitě života v měřítku 

bolest, emoční pohoda, sebeobraz, práce a léčba. Cvičení jógy tedy bylo spojeno se 

snížením úrovně chronické pánevní bolesti a zlepšením kvality života. 

Na rozdíl od naší práce se jednalo o randomizovaný experiment s kontrolní 

skupinou. Rozdílná byla také frekvence terapií. Probandky v experimentální skupině 

cvičily 2x týdně 90 minut po dobu osmi týdnů. V naší skupině cvičily probandky 

pod vedením terapeuta 30 minut 1x týdně po dobu šesti týdnů a následně byly 

instruovány o každodenním cvičení po dobu 30 minut. Pro ozřejmění možného 

pozitivního efektu pravidelného cvičení můžeme provést porovnání dvou probandek 

č. 3 a 5 mezi sebou.  U probandky č. 5, nedošlo po intervenci ke změně VAS a intenzitě 

bolesti v dotazníku SF-MPQ. U této probandky došlo ke dvoutýdennímu přerušení 

terapie z důvodu onemocnění. Během této doby pravidelně necvičila doporučené cviky 

na rozdíl od ostatních probandek. Naopak největší efekt měla terapie na probandku č. 3, 

jak v hodnocení bolesti, tak v dalších námi hodnocených aspektech. U této probandky 

byla významná adherence k terapii a bylo zjevné, že pravidelně každý den cvičí 

doporučené cviky i mezi terapiemi. Udávala výrazný efekt doporučených cviků 

i v období menstruace. Při porovnávání mezi probandy je nutno vzít v úvahu velký 

individuální vliv faktorů zevního i vnitřního prostředí např. změnu pohybové aktivity, 

stresu či psychického rozpoložení probandky apod., které mohly výsledky ovlivnit.  
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6.2 Diskuse k hypotéze 2 

Hypotéza 2 Po šesti terapiích obsahujících manuální a pohybový přístup dojde 

ke zlepšení kvality života, což se projeví snížením skóre výstupního dotazníku 

The Endometriosis Health Profile-30 oproti vstupnímu skóre. 

Nulová hypotéza byla zamítnuta, hypotéza 2 byla potvrzena. Dle naší práce 

došlo po šesti terapiích obsahujících manuální a pohybový přístup ke zlepšení kvality 

života, které se projevilo signifikantním snížením skóre výstupního dotazníku EHP-30 

oproti vstupnímu skóre, na hladině významnosti p < 0,01. Z dosažených výsledků 

vyplývá, že šestitýdenní intervence měla pozitivní vliv na kvalitu života žen 

s endometriózou. 

Kvalitu života u endometriózy ovlivňuje především intenzivní bolest, která 

ovlivňuje i emoční stránku života ženy. Ženy s endometriózou a středně silnou bolestí 

trpí vysokou úrovní vnímaného stresu, vyšším výskytem úzkosti, psychiatrických 

poruch a deprese (Friggi Sebe Pertrelluzzi et al., 2012; Centini et al., 2013). V rámci 

dotazníku EHP-30 tuto problematiku hodnotí měřítko emoční pohoda. V naší práci byla 

průměrná vstupní hodnota 64,6 %. Terapie se projevila na tento parametr snížením 

hodnoty na 47,9 %. Měřítko sociální podpora pak hodnotí, jak se žena vnímá vůči 

svému okolí a její pocit osamění. V rámci vstupního vyšetření byla průměrná hodnota 

tohoto aspektu 42,2 %. U probandky č. 2 tato hodnota při vstupním vyšetření 

dosahovala dokonce velmi vysokého skóre 93,8 %. Nicméně terapie měla opět pozitivní 

vliv na všechny probandky, přičemž došlo ke zlepšení na průměrnou hodnotu 25,8 %. 

Velkou variabilitu interindividuálně, ale i individuálně mělo měřítko sebeobraz 

hodnotící sebedůvěru a vzhled, vstupní průměrná hodnota byla 43,7 %, přičemž 

ke zlepšení došlo na průměrnou hodnotu 19,8 %. Porovnáním vstupních a výstupních 

hodnot lze říct, že v našem výzkumném souboru dysmenorea významně ovlivňovala 

ženy v těchto aspektech a fyzioterapeutická intervence měla pozitivní vliv na 

psychickou stránku ženy. K tomuto závěru dospěli také ve studii Goncalves et al. 

(2017), u kterých se ve skupině pacientek cvičící jógu zlepšila v dotazníku EHP-30 

kvalita života v těchto aspektech.  

Ženy mají také časté problémy v sexuálním prožitku z důvodu dyspareunie, 

která se vyskytuje u 60-70 % žen s endometriózou (Ferrero et al., 2005). Podle výsledku 

studie Mabrouk et al. (2020) se symptom povrchové dyspareunie vyskytuje nezávisle na 
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místě lokalizace endometriotické léze a může být spojen se zvýšeným tonem svalů 

pánevního dna. Ve studii Dos Bispo et al. (2016) zaměřené na prevalenci hypertonu 

a MTrP svalů pánevního dna mělo 53,85 % žen s DIE hypertonus svalstva pánevního 

dna. Hypertonické svaly pánevního dna způsobují lokální kompresi vaginy, přičemž 

kombinace lokálního kompresního a nervového mechanismu může způsobovat bolest 

při pohlavním styku. Většina žen snižuje frekvenci pohlavního styku z důvodu bolesti 

nebo jen ze samotného strachu z bolesti. Některé ženy mají nadále pohlavní styk 

s partnerem, i přestože trpí bolestí, což má negativní dopad na partnerské vztahy 

a sebeúctu (Ferrero et al., 2005; Jia et al., 2013; Lukic et al., 2016; Schneider et al., 

2020).  Tuto problematiku v naší studii hodnotí měřítko sexuální vztah. Hodnotilo ho 

sedm probandek, přičemž průměrná vstupní hodnota byla 42,1 %. Vlivem terapie došlo 

ke zlepšení tohoto parametru na průměrnou hodnotu 25 %.  

V italské studii Del Forno et al. (2020) potvrdili pozitivní účinek manuální 

terapie pánevního dna na intenzitu bolesti při pohlavním styku a na morfometrii svalů 

pánevního dna. Na základě našich výsledků můžeme konstatovat, že i kombinace 

extérního manuální zásahu s cvičením má na tento parametr pozitivním efekt, kdy 

zřejmě v důsledku úpravy funkčních poruch pohybového aparátu dojde k reflexní 

odpovědi vedoucí k optimalizaci funkce svalů pánevního dna a orgánů malé pánve 

(Kolář, 2009; Awad et al., 2017). Pacientky mohou podvědomě držet zvýšené napětí 

v břišní a pánevní oblasti i během samotného pohlavního aktu z již zmiňovaného 

strachu z bolesti. Na lepší sexuální prožitek může mít tedy zajisté vliv i vědomá 

kontrola tonu svalstva pánevního dna pomocí dechových a relaxačních cvičení. 

Takovýto efekt můžeme pozorovat u probandky č. 3, u které došlo po intervenci 

k výraznému snížení parametru sexuální vztah z hodnoty 80 % na 10 %, což může být 

vysvětleno právě lepší vědomou kontrolou tonu svalstva pánevního dna během 

pohlavního styku, kterou pacientka po intervenci popisovala. Pouze u probandky č. 7 

nedošlo ke zlepšení v tomto parametru, která také v rámci anamnestického dotazníku 

uváděla bolest při pohlavním styku před i po terapii hodnotou VAS 7. U této probandky 

by bylo otázkou, zda by zmíněné manuální uvolnění pánevního dna mohlo přispět ke 

zlepšení tohoto parametru. 

Endometrióza má významný vliv na sterilitu a ženy z tohoto důvodu vykazují 

větší míru úzkosti. Dle studie Rossi et al. (2020) mají menší míru úzkosti ženy, které 

nemohou otěhotnět, protože je jejich problém lépe společensky uznávaný než pouhá 
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bolest. Tyto ženy se cítí lépe chápány a podporovány než ženy, které trápí jen 

subjektivní symptom bolesti. V naší studii byla průměrná vstupní hodnota měřítka 

problémy s otěhotněním 45,6 %, následkem terapie došlo ke zlepšení na průměrnou 

hodnotu 36,6 %. U tohoto parametru můžeme sledovat velkou variabilitu. Jedna 

probandka tento parametr vůbec nehodnotila, protože v budoucnu neplánuje mateřství. 

U čtyř probandek bylo vstupní skóre vyšší než 50 %. U tohoto jediného parametru došlo 

po terapii ke zvýšení skóre, a to dokonce u dvou probandek. U probandky č. 4 došlo ke 

zhoršení, protože kromě efektu terapie na snížení bolesti očekávala také otěhotnění, 

i přestože ji bylo vysvětleno, že je třeba v tomto směru očekávat případný efekt v řádu 

měsíců. Probandka č. 5 zhoršení odůvodnila strachem z nemožnosti otěhotnět z důvodu 

jejího vyššího věku a nelepšení se jejích příznaků. Naopak u probandky č. 7 došlo 

k úplnému zlepšení na hodnotu 0, což zdůvodnila větší informovaností o dalších 

přístupech, které mohou pomoci k otěhotnění.  

Onemocnění se vyskytuje u žen v produktivním věku, a má tudíž dopad i na 

sociální a pracovní život ženy. Ve studii Nnoaham et al. (2011) zjistili, že ženy 

s endometriózou mají z důvodu zvýšené intenzity bolesti o 38 % větší ztrátu 

produktivity práce než ženy bez endometriózy. V naší studii měla šestitýdenní terapie 

pozitivní efekt na kvalitu v měřítku práce dotazníku EHP-30. Došlo ke snížení vstupní 

průměrné hodnoty z 45 % na výstupní průměrnou hodnotu 25,6 %. Intervence tak může 

mít i socioekonomický dopad na společnost v podobě nižší absence v zaměstnání 

a zvýšením pracovní výkonnosti i během menstruace. Zlepšení nenastalo u probandky 

č. 5, což přikládáme právě tomu, že u ní nedošlo ke snížení intenzity bolesti. 

The Endometriosis Health Profile – 30 je standardizovaným dotazníkem 

hodnotící kvalitu života související se zdravím. Hodnotí specifické parametry, které 

nejsou součástí jiných standardně používaných dotazníků hodnotící kvalitu života 

související se zdravím (Jones et al., 2001). V naší práci jsme tímto dotazníkem potvrdili 

signifikantní vliv manuální a pohybové terapie na kvalitu života. Využili jsme dlouhou 

formu se základní a modulární částí. Nevýhodou je velká časová náročnost při jeho 

vyplňování. V naší studii tento dotazník vyplňovaly ženy v rámci menstruace v pohodlí 

domova. Využití v klinické praxi se ale nejeví jako reálné. Existuje však krátká verze 

EHP-5 s PRO verzí modulární části, která vysoce koreluje s mateřskou EHP-30. Krátká 

forma by tak mohla nalézt uplatnění. Bohužel jsou tyto dotazníky majetkem Oxfordské 

univerzity a licence je poměrně nákladná. S jejich souhlasem jsme pro naše studijní 
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účely získali základní verzi dotazníku. Publikován může být pouze řešitelkou tohoto 

projektu v rámci této studijní práce. 

6.3 Diskuse k hypotéze 3 

Hypotéza 3 Po šesti terapiích obsahujících manuální a pohybový přístup dojde 

mezi vstupním a výstupním hodnocením ke snížení výskytu funkčních poruch 

pohybového aparátu. 

Nulová hypotéza byla zamítnuta, hypotéza 3 byla potvrzena. Šestitýdenní 

fyzioterapeutická intervence obsahující manuální a pohybový přístup měla efekt 

na snížení výskytu funkčních poruch pohybového aparátu. Po intervenci došlo k vysoce 

významnému zlepšení, vstupní skóre kineziologického formuláře bylo vždy významně 

větší než výstupní a byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl na hladině významnosti  

p < 0,01. Z dosažených výsledků vyplývá, že šestitýdenní intervence měla pozitivní vliv 

na množství funkčních poruch pohybového aparátu. 

Námi vytvořený kineziologický formulář, který sloužil k porovnání vstupních 

a výstupních hodnot, byl zaměřen zejména na abdominopelvickou oblast. Hodnocena 

byla přítomnost myofasciálních spoušťových bodů, úroveň stabilizační funkce páteře 

a změny v oblastech, které jsou klíčovými články v řetězci s pánevním dnem. 

Na přítomnost MTrP jsme vyšetřovali 11 svalů billaterálně. Myofasciální dysfunkce 

byla definována, pokud byl MTrP přítomen v polovině nebo více hodnocených svalech, 

stejně tak jako to provedli ve studii Phan et al. (2020). Z výsledků je patrné, že před 

zahájením fyzioterapeutické intervence měly všechny ženy myofasciální dysfunkci. 

Naše zjištění tedy naznačují, že ženy s dysmenoreou spojenou s endometriózou mohou 

mít rozšířenou myofasciální dysfunkci i nad rámec pánevní bolesti. Toto tvrzení 

koresponduje se závěry studie Phan et al. (2020), ve které se rozsáhlá myofasciální 

dysfunkce s nízkými prahovými hodnotami bolesti a MTrP prokázala u všech pacientek. 

Většinu námi vyšetřovaných lokalit využili ve své studii Phan et al. (2020). Tato 

místa souhlasí s místy, které se standardně využívají při vyšetření fibromyalgie. Lze 

tedy říct, že u endometriózy se vyskytuje myofasciální dysfunkce podobná té, která je 

pozorována u žen s fibromyalgií. V této studii se také zaměřili na vyšetření MTrP svalů 

pánevního dna vaginální vyšetřením. Zjistili korelaci nálezu MTrP v těchto svalech 

s přenesenou bolestí do vzdálených oblastí (Phan et al., 2020). 
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Na základě objektivního vyšetření bylo cílem manuální a pohybové intervence 

ovlivnění reflexních změn v měkkých tkáních a svalového tonu v oblasti pánve a břicha, 

snížení množství MTrP, zlepšení držení těla a reflexní ovlivnění funkce pánevního dna. 

Ke snížení výskytu funkčních poruch došlo po ukončení fyzioterapeutického 

programu u 23 z celkových 30 vyšetřovaných oblastí. U deseti funkčních poruch došlo 

ke snížení výskytu o polovinu nebo více. Došlo ke snížení množství MTrP, přičemž dle 

naší definice neměla po intervenci ani jedna probandka myofasciální dysfunkci. Výskyt 

plochonoží, palpační bolestivost parasakrálně, paracoccygeálně, kostrče a ligamenta 

sacrotuberale zůstal nezměněn. U všech probandek byl negativní nález u vstupního 

a výstupního vyšetření v oblasti trp m. biceps femoris a palpační bolestivosti sedacích 

hrbolů. Fyzioterapeutickou intervencí se podařilo odstranit zcela trp m. rectus 

abdominis kaudalis a palpační bolestivost jizvy u všech probandek.  

Při vyšetření stabilizační funkce páteře se v naší práci na začátku intervence 

projevila porucha mezi bránicí, břišními svaly, pánevním dnem a paravertebrálními 

svaly v bráničním testu a v dechovém stereotypu u pěti probandek, u všech osmi 

probandek pak v testu nitrobřišního tlaku. Všechny probandky byly instruovány 

ve cvičení správné a koordinované práce těchto svalů. Intervence měla v tomto směru 

stoprocentní úspěšnost.  

Nevýhodou naší práce je, že jsme testovali převážně omezenou lokalitu 

v abdominopelvické oblasti. To však neposkytuje úplnou mapu bolestivých oblastí 

a omezuje určit vzorec nebo rozsah oblastí těla, které se podílejí na bolesti. Viscerální 

aferentní vlákna se rozprostírají přes více segmentů páteře, což vede k rozsáhlé 

senzibilizaci ve vzdálených oblastech, jak popisují Aredo et al. (2017). Pro komplexní 

zhodnocení efektu terapie by bylo důležité důkladně vyšetřit více lokalit, protože 

u pacientek se senzibilizací se často vyskytuje rozšířená hyperalgezie, alodynie 

a přítomnost MTrP i ve vzdálených oblastech (Jarrell, 2011; Stratton et al., 2015 a Phan 

et al., 2020). 

Studie Raimondo et al. (2017), Mabrouk et al. (2018) a Mabrouk et al. (2020) 

prokázaly souvislost zvýšeného tonu svalů pánevního dna s udržováním senzibilizace, 

myofasciální dysfunkce a bolestivých stavů. Z toho důvodu by bylo vhodné provést 

v rámci kineziologického vyšetření vaginální či rektální vyšetření svalů pánevního dna 

zaměřené k posouzení přítomnosti myofasciálních spoušťových bodů a přímému 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/0092623X.2019.1676852
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/0092623X.2019.1676852
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ozřejmění tonu pánevního dna před a po intervenci. Samotná terapeutická intervence 

v podobě manuálního uvolnění svalů pánevního dna pak otevírá nové pole působnosti. 

Pozitivní efekt manuální terapie pánevního dna je významný ve studii Del Forno et al. 

(2020), která se zaměřila na posouzení vlivu tlakové masáže a protažení svalů 

pánevního dna per vaginam na dyspareunii. Tento zásah měl signifikantní vliv 

na dysfunkci pánevního dna u žen s DIE, který se projevil na 3D a 4D transperinální 

ultrazvuku. Při relaxaci i při Valsalvově manévru byl po terapii hiatus levatoru ani větší 

a při kontrakci dosahoval lepšího zúžení. Zároveň došlo ke snížení hodnot bolesti 

během pohlavního styku. V rámci našeho výzkumu jsme toto vyšetření a terapii 

neprováděli, protože se jedná o specifické techniky vyžadující postgraduální vzdělání. 

Protože se jedná o pilotní studii, chtěli jsme, aby v případě pozitivního efektu mohli 

zvolený přístup aplikovat ve svých ordinacích i fyzioterapeuté, kteří se úzce 

nespecializují na gynekologickou fyzioterapii.  

S dosažených výsledků této práce vyplývá, že šestitýdenní intervence pomocí 

kombinace manuálního zásahu spolu s cvičením měla pozitivní vliv na kvalitu života 

hodnocenou dotazníkem EHP-30. Dále měla pozitivní vliv na zlepšení symptomu 

dysmenorey, který se prokázal v dotazníku MDQ a parametrech dotazníku SF-MPQ. 

Pozitivní vliv byl také prokázán ve snížení četnosti funkčních poruch pohybového 

aparátu. 
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7 Závěr 

Endometrióza je gynekologické onemocnění doprovázené chronickou pánevní 

bolestí a dysmenoreou o velké intenzitě, která vede ke snížení kvality života s velkým 

socioekonomickým dopadem na společnost. Chronická pánevní bolest a dysmenorea je 

výsledkem regionální pánevní senzibilizace a myofasciální dysfunkce, které jsou 

rozšířené i mimo pánevní oblast. Bolesti jsou popisované jako bodavé a ostré. Často 

přetrvávají i po chirurgickém odstranění lézí a přes nasazenou hormonální léčbu. Lékaři 

je mohou snadno zaměnit za bolest zapříčiněnou recidivou onemocnění. Doplňkem 

ke klasickému gynekologickému vyšetření by tak mělo být neuromuskulární vyšetření, 

které společně s ním poskytuje komplexnější obraz fenotypu chronické bolesti. 

Na základě výsledků těchto vyšetření by mohla být aplikována cílená fyzioterapeutická 

léčba.  

Diplomová práce měla za cíl posoudit vliv šestitýdenní fyzioterapeutické 

intervence obsahující manuální a pohybový přístup na kvalitu života hodnocenou 

pomocí dotazníku The Endometriosis Health Profile-30, na dysmenoreu hodnocenou 

pomocí krátké verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity a The Menstrual Distress 

Questionnaire a na množství funkčních poruch pohybového aparátu hodnocené 

kineziologickým vyšetřením u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou. Práce byla 

postavena na hypotézách, že intervencí lze zmírnit dysmenoreu, zlepšit kvalitu života 

a snížit množství funkčních poruch pohybového aparátu. Na základě statistického 

zpracování byly nulové hypotézy zamítnuty a všechny tři hypotézy byly potvrzeny 

na vysoké hladině významnosti p < 0,01. 

Výsledky naší práce jsou povzbudivé a potvrzují, že manuální a pohybový 

přístup v rámci fyzioterapie u pacientek s endometriózou má vliv na snížení funkčních 

poruch pohybového aparátu, zlepšení symptomu dysmenorey a kvality života. Navíc 

pozitivní vliv fyzioterapeutických technik se podařil prokázat za celkem krátký časový 

interval šesti týdnů. Významnějšímu hodnocení účinnosti léčby by pomohlo sledování 

probandek v delším časovém intervalu k ozřejmění, zda jsou účinky léčby trvalé. 

Hlavním limitem práce je malý výzkumný soubor, na kterém je výzkum 

prezentován a absence kontrolní skupiny. Na základě pozitivních výsledků by bylo 

vhodné provést další výzkumy ve formě experimentu s početnější kontrolní skupinou. 

Přístup pomocí manuálního zásahu v kombinaci s cvičením, který jsme zvolili je v praxi 
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fyzioterapeuta velmi častý a žádaný. V dalších pracích by však bylo vhodné samostatně 

testovat konkrétní formu terapie pro ozřejmění jejího vlivu. V rámci kineziologického 

vyšetření by bylo zajímavé provést vaginální vyšetření svalů pánevního dna zaměřené 

na přítomnost myofasciálních spoušťových bodů a ozřejmění vlivu dysbalance 

na symptomatiku. Samotné ošetření pánevního dna per vaginam, které využívají 

zahraniční studie, by mohlo být součástí dalšího výzkumu. Další potencionální oblastí 

zkoumání je i hodnocení efektu viscerální terapie, která je moderním rozvíjejícím se 

fyzioterapeutickým přístupem. 

V rámci multioborového přístupu by bylo přínosné nabízet možnost léčby 

pomocí fyzioterapie již v ambulanci praktického gynekologa. Propojení mezi 

gynekology a fyzioterapeuty je však stále na nízké úrovni. Nepřispívá tomu fakt, že je 

v současné době provedeno velmi malé množství studií hodnotící účinek 

fyzioterapeutické intervence. Lékaři tak nemají směrodatné důkazy o účinku 

fyzioterapie. Propojení by přitom mohlo poskytnout holističtější přístup a zkvalitnit 

péči, protože zlepšení bolestivých příznaků je jedním z nejdůležitějších terapeutických 

cílů. Tato práce by mohla přispět k rozšíření informovanosti jak do povědomí odborné, 

tak i laické společnosti, protože v České republice doposud nebyla publikována žádná 

obsáhlá odborná práce zaměřující se na vliv fyzioterapie u diagnózy endometriózy. 

Již s urychlením diagnostiky může pomoci fyzioterapeut, pokud bude mít větší 

povědomí o tomto onemocnění. Dysmenorea je v moderní společnosti velmi častá a má 

na ni vliv velké množství faktorů. Fyzioterapeut by v rámci diferenciální diagnostiky 

měl myslet na možnost endometriózy či dalších gynekologických onemocnění. Zejména 

pokud je u ženy přicházející do ambulance primárně pro bolest bederní páteře 

v anamnéze vysoká intenzita menstruační bolesti, která nereaguje dostatečně na léčbu 

odstranění funkčních poruch. Fyzioterapeuté by měli při podezření kontaktovat 

ošetřujícího gynekologa pro důkladné vyšetření dané pacientky. Pokud by se již 

na základě dysmenorey a dalších symptomů diagnostikovala endometrióza dříve než 

po několika letech trápení, mohlo by dojít k včasnému řešení tohoto problému a předejít 

vzniku rozsáhlých ložisek, které mohou přispívat ke sterilitě. 

Velmi málo randomizovaných studií hodnotí různé způsoby léčby i mimo oblast 

fyzioterapie. Jisté však je, že léčba by měla být multidisciplinární a propojení by mělo 

být i s psychoterapeutem, který ženám může nabídnout specifické prostředky mimo jiné 

i v rámci kognitivně-behaviorální terapie. Velký vliv na toto onemocnění má také strava 
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a životní styl, návaznost péče by měla být tedy i s nutričními terapeuty a praktiky 

tradiční čínské medicíny. Základem jakékoli léčby by však měl být aktivní přístup 

pacientky. 
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Příloha č.2: Vzor informovaného souhlasu  

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové 

práce s názvem: ,,Využití fyzioterapie u pacientek s endometriózou“ prováděné na katedře 

fyzioterapie UK FTVS a na pracovišti Revitea Team s.r.o., Poliklinika Budějovická, Antala 

Staška 1670/80, 140 00 Praha 4. 

Období realizace: únor 2021 – květen 2021 

Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu fyzioterapie na kvalitu života u žen s 

endometriózou. Pro sběr dat budou využity tyto metody: kineziologický rozbor, aspekční a 

palpační vyšetření těla, vyšetření blokád kloubů dle Ludmily Mojžíšové. Součástí sběru dat je 

také vyplnění validizovaných dotazníků – The Endometriosis Health Profile – EHP-30, 

Menstrual Distress Questionnaire a krátké verze McGillova dotazníku bolesti během 

menstruace před první terapií, po poslední terapii a 1 měsíc po poslední terapii. 

 

Pro potřeby výzkumu bude potřeba minimálně 6 návštěv. Předpokládaná délka jedné terapie je 

60 minut. 

První terapie bude založena na získání Vaší anamnézy a kineziologickém vyšetření.  

Na 2. terapii se zaměříme na problematiku pánevního dna: vědomou aktivaci a relaxaci 3 vrstev 

pánevního dna, měkké techniky a mobilizace dle aktuálního stavu. 
3. terapie bude zaměřená na uvolnění oblasti pánve a břicha, dechová cvičení, prvky metody 

Spiraldynamik a Mojžíšové, měkké techniky a mobilizace dle aktuálního stavu. 
Na 4 až 6. terapii se zaměříme na aktivaci pánevního dna v posturálně náročnějších 

pozicích a cvičení k protažení zkrácených svalů (prvky metody DNS – např. poloha na 4, prvky 

metody ACT - aktivní sed, prvky jogové terapie – např. pozice dítěte, kobry), měkké techniky a 

mobilizace dle aktuálního stavu. Terapie bude probíhat podle Vašich individuálních potřeb, 

přičemž využiji prvky zmíněných fyzioterapeutických metod. 

K zařazení do výzkumu musíte diagnózu endometriózy potvrdit lékařskou zprávou 

s diagnostikovanou endometriózou pomocí laparoskopické operace. Výzkumu se nezúčastníte, 

jestliže budete mít akutní (zejména infekční) onemocnění či v úraz nebo budete 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

Všechny výzkumné metody jsou neinvazivní. Budete jasně informována o průběhu 

výzkumu a s Vaším vyšetřením a plánovanou terapií. Vyšetření a terapie bude probíhat 

v prostorách rehabilitačního zařízení Revitea Team s.r.o. za standardních podmínek. Při 

vyšetření budu přítomna pouze já, hlavní řešitelka práce a bude zaručena Vaše diskrétnost. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Výzkum bude realizován v souladu s platnými 

epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

 

Přínosem pro vás bude ošetření bolestivých míst, seznámení se s vaším pánevním dnem 

a sestava cviků pro domácí cvičení. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně 

ohodnocena. 

S výsledky výzkumu se můžete seznámit prostřednictvím diplomové práce, 

publikovaných článků nebo na emailové adrese: v-zidkova@seznam.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s 

pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o 

zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, pohlaví, věk, rok 

narození, e-mail, telefonní číslo, data budou získaná výše uvedenými metodami a budou 

bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude 

mít pouze hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby 

jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci 

účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní 

podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 

Neanonymizované fotografie budou uloženy v zaheslovaném počítači řešitele v uzamčeném 

prostoru, přístup k nim bude mít pouze hlavní řešitel. Fotografie budou bezprostředně do 1 

týdne po vyfotografování osob smazány. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. 

Pořizování videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Veronika Zídková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Veronika Zídková  Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se 

účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem 

poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................... 

  



 

 

Příloha č.3: Dotazník The Menstrual Distress Questionnaire 

MENSTRUAL DISTRESS QUESTIONNAIRE 
 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

 

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. Při vyplňování prosím využívejte 

jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací políčko. ☐→☒ 

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník se skládá z celkově 47 symptomů, spojených s menstruací, rozdělených dle 

charakteru do 8 částí. Dle Vaší zkušenosti či míry intenzity před či během 

menstruačního krvácení ohodnoťte každý symptom na 5ti bodové škále. 

 

0 – žádná zkušenost-0% 

1 – mírná zkušenost-25% 

2 – střední zkušenost-50%  

3 – častá zkušenost-75% 

4 – velmi častá zkušenost-100% 
 

1) Bolest 0 1 2 3 4 

A) Svalová ztuhlost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Bolest hlavy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Křeče ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Bolest bederní oblasti zad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Únava ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Obecné bolesti těla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2) Retence vody v těle 0 1 2 3 4 

A) Přibývání na váze ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Poruchy hydratace kůže ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Bolestivost a otok prsou ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nadýmání ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 

 



 

 

3) Negativní afekce 0 1 2 3 4 

A) Pláč ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Osamělost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Úzkost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nesoustředěnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Vzteklost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Změny nálady ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

G) Deprese ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

H) Napětí ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4) Reakce autonomního systému 0 1 2 3 4 

A) Závrať / Mdloba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Studený pot ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Nevolnost / Zvracení ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Návaly horka ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5) Koncentrace 0 1 2 3 4 

A) Nespavost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Zapomnětlivost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Zmatenost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Nerozhodnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Obtížná soustředěnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Nepozornost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

G) Nehody při řízení vozidla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6) Změny v chování 0 1 2 3 4 

A) Snížený školní či pracovní výkon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Braní analgetik a zůstání v posteli ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Absence ve škole či v práci ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Omezení sociálních aktivit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Snížená pracovní výkonnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Změna chuti k jídlu – sladké ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7) Vzrušení 0 1 2 3 4 

A) Láskyplnost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Emoční stabilita ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Vzrušivost ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Pocity pohody ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Výbuchy energie / aktivity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 



 

 

 

8) Kontrola těla 0 1 2 3 4 

A) Pocit dušnosti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B) Bolest na hrudi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C) Zvonění v uších ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D) Bušení srdce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

E) Necitlivost / Brnění ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

F) Rozmazané vidění ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 

 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

 

 

 

 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Bc. Veronika Zídková 

 

Celkové Skóre: 

 

Převzato a upraveno z (Beránková, 2016) 

 

  



 

 

Příloha č.4: Dotazník Krátká verze McGillova dotazníku bolesti 

Krátká verze McGillova dotazníku bolesti 
 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí, podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. Při vyplňování prosím využívejte 

jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací políčko.  

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník se skládá z celkem 4 částí. Prosím o vyplnění všech těchto částí podle pokynů 

popsaných u každé části.  

 

1) DESKRIPTORY BOLESTI  

V první části dotazníku skórujte jednotlivé deskriptory bolesti na 4-bodovou škálu, dle 

Vaší zkušenosti s ním před či během menstruačního krvácení. 

0 – žádná zkušenost  

1 – mírná zkušenost  

2 – střední zkušenost 

3 – silná zkušenost 

 

Charakter bolesti Žádná 0 Mírná 1 Střední 2 Silná 3 

Tepající ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vystřelující ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bodavá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ostrá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Křečovitá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hlodavá  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pálivá – Palčivá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Trvalá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tíživá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Citlivá (bolestivá) na dotek ☐ ☐ ☐ ☐ 

Řezavá ☐ ☐ ☐ ☐ 

Unavující – vyčerpávající ☐ ☐ ☐ ☐ 

Protivná – odporná  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hrozná – strašná  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mučivá – krutá ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden 

čtvereček 



 

 

 

2) VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve druhé části dotazníku ohodnoťte aktuální intenzitu bolesti během Vaší menstruace 

na VAS (vizuální analogové škále). Levý krajní bod úsečky znamená „žádnou bolest“ a 

pravý krajní bod úsečky znamená „nejhorší možnou bolest“. Zakroužkujte prosím 

číslo intenzity bolesti: 

 

 

                                0       1      2       3      4       5       6      7       8       9     10 

 

 

3) INTENZITA AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve třetí části dotazníku zaškrtněte jednu z nabízených možností Vaší aktuální bolesti 

spojené s menstruačním krvácením.  

 

0 žádná ☐ 

1 mírná ☐ 

2 nepříjemná ☐ 

3 vyčerpávající ☐ 

4 krutá ☐ 

5 nesnesitelná ☐ 

 

4) LOKALIZACE AKTUÁLNÍ BOLESTI  

Ve čtvrté části schematicky zakreslete lokalizaci Vaší aktuální bolesti spojené s 

menstruačním krvácením. Využijte prosím vložení obrazců do schématu postavy: 

 

Zkontrolujte prosím, že jste odpověděla na každou otázku. 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku.  Bc. Veronika Zídková 

Převzato a upraveno z (Knotek et al., 2000) 
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Příloha č.5: Dotazník The Endometriosis Health Profile-30 

DOTAZNÍK ZDRAVOTNÍHO PROFILU PŘI 

ENDOMETRIÓZE  

(EHP-30+23) 

 

Jméno: 

Datum vyplnění:  

 

Instrukce 

Prosím, vyplňte tento dotazník v první den Vašeho menstruačního krvácení. Celkem 

dvakrát – Poprvé při menstruaci před fyzioterapeutickou intervencí a podruhé při 

menstruaci, která proběhne po skončení všech terapií. 

Při vyplňování prosím využívejte jednoho kliknutí levým tlačítkem myši na zaškrtávací 

políčko.  

☐→☒ 

 

Menstruace číslo 1☐ 2☐ 

 

Dotazník obsahuje 2 části. První část – základní dotazník obsahuje celkem 30 otázek 

rozdělených do 5 částí. Postupujte prosím podle pokynů u každé části. 

Druhá část – vícesložkový dotazník obsahuje celkem 23 položek rozdělených do oddílů 

A-F, které nemusí mít vliv na každou ženu s endometriózou. Postupujte zde prosím 

podle pokynů u jednotlivých oddílů. 
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ČÁST 1: ZÁKLADNÍ DOTAZNÍK 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často vždy 

1. 

jste nebyla schopna se kvůli 

bolestem zúčastnit 

společenských akcí? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste nebyla schopna kvůli 

bolestem vykonávat domácí 

práce? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné stát? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné sedět? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 
bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné chodit? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. 

bylo pro Vás kvůli bolestem 

obtížné cvičit nebo se věnovat 

oddychovým činnostem, které 

byste ráda dělala? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. 

jste neměla kvůli bolestem 

chuť  

k jídlu nebo nemohla jíst? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často vždy 

8. 
jste kvůli bolestem nemohla 

dobře spát? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. 
jste si kvůli bolestem musela 

jít lehnout? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. 
jste kvůli bolestem nemohla 

dělat to, co jste chtěla? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. 
jste měla pocit, že bolest 

nezvládáte? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Vám celkově nebylo dobře?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. 
jste byla nešťastná z toho, že 

se příznaky nelepší? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. 
jste byla nešťastná, že 

nemůžete s příznaky nic dělat? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často vždy 

15. 
jste nemohla na své příznaky 

zapomenout? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. 
jste měla pocit, že příznaky 

ovládají Váš život? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. 

jste měla pocit, že Vám 

příznaky brání žít Vaším 

životem? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. jste měla depresivní pocity?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Vám bylo do pláče?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. jste si zoufala?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. měla jste výkyvy nálady?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. 
jste měla špatnou náladu nebo 

byla podrážděná? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ  

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 
Nikdy Málokdy Někdy Často vždy 

23. 
jste byla agresivní nebo 

útočná? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. 

Vám připadalo, že nejste 

schopna lidem vysvětlit, jak se 

cítíte? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. 
Vám připadalo, že ostatní 

nechápou Vaši situaci? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. 
Vám připadalo, že si ostatní 

myslí, že pořád naříkáte? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. jste se cítila osamělá?  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. 

jste byla nešťastná, že se 

nemůžete obléknout vždy tak,  

jak byste chtěla? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. 
jste měla pocit, že to postihuje  

Váš vzhled? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. 
jste trpěla nedostatkem 

sebedůvěry? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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ČÁST 2: VÍCESLOŽKOVÝ DOTAZNÍK 

Oddíl A:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Vaši práci v průběhu 

uplynulých 4 týdnů. Pokud jste v uplynulých 4 týdnech nebyla zaměstnána za plat 

nebo dobrovolně, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k oddílu B. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často vždy 

1. 
jste si musela vzít pracovní 

volno kvůli bolesti? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste nebyla schopná vykonávat 

pracovní povinnosti kvůli 

bolesti? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 
jste měla v práci trapné pocity 

kvůli příznakům? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
jste měla pocity viny kvůli 

braní si volna z práce? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 

jste měla obavy z toho, že 

nejste schopna vykonávat svou 

práci? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl B:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Váš vztah k Vašemu 

dítěti/Vašim dětem v průběhu uplynulých 4 týdnů. Pokud nemáte děti, zaškrtněte 

prosím zde ☐ a přejděte k oddílu C. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 
pro Vás bylo obtížné starat se o 

svoje dítě/svoje děti? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
jste nebyla schopna hrát si se 

svým dítětem/svými dětmi? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl C:  

Tyto otázky se týkají účinku, který měla endometrióza na Vaše sexuální vztahy v 

průběhu uplynulých 4 týdnů. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla bolest při pohlavním 

styku nebo po něm?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla obavy z pohlavního 

styku kvůli bolesti?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste se vyhýbala pohlavnímu 

styku kvůli bolesti?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 

jste měla pocit viny kvůli 

tomu, že jste nechtěla mít 

pohlavní styk? 

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. 

jste byla nešťastná, že jste 

nemohla mít potěšení z 

pohlavního styku?  

Pokud se Vás to netýká, 

zaškrtněte prosím zde ☐ 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl D:  

Tyto otázky se týkají Vašich pocitů ohledně zdravotní profese v průběhu uplynulých 4 

týdnů.  

Pokud se Vás tento oddíl netýká, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k oddílu E. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla pocit, že lékař(i), ke 

kterému (kterým) chodíte, pro 

Vás nic nedělá (nedělají)? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla pocit, že si lékař(i) 

myslí, že vaše problémy jsou 

převážně psychologického 

rázu? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste byla nešťastná, že lékař 

(lékaři) nemá (nemají) dostatek 

znalostí o endometrióze? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 
jste měla pocit, že marníte čas 

lékaře (lékařů)? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl E: 

Tyto otázky se týkají Vašich pocitů ohledně léčby Vaší endometriózy v průběhu 

uplynulých 4 týdnů. Léčba znamená jakýkoli chirurgický zákrok nebo předepsané 

léky proti endometrióze.  

Pokud se Vás tento oddíl netýká, zaškrtněte prosím zde ☐ a přejděte k části F. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 
jste byla nešťastná, že léčba 

nepomáhá? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 
pro Vás bylo obtížné vyrovnat 

se s vedlejšími účinky léčby? 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

Vás obtěžovalo množství 

léčebné péče, kterou jste 

musela podstoupit? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Než přejdete na další stránku, zkontrolujte prosím,  

že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček. 
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Oddíl F:  

Tyto otázky se týkají Vašich problémů s otěhotněním v průběhu uplynulých 4 týdnů.  

Pokud se Vás tato část netýká, zaškrtněte prosím zde ☐. 

JAK ČASTO V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH 4 TÝDNŮ 

KVŮLI ENDOMETRIÓZE... 

 Nikdy Málokdy Někdy Často Vždy 

1. 

jste měla obavy, že už možná 

nebudete moci mít dítě/další 

dítě? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. 

jste měla pocit méněcennosti, 

protože možná nebudete moci 

mít/nemůžete mít dítě/další 

dítě? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. 

jste byla v depresi kvůli 

možnosti, že už nebudete mít 

dítě/další dítě? 

 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. 

jste měla pocit, že Váš osobní 

vztah trpí možností, že 

neotěhotníte / nebudete moci 

otěhotnět? 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Zkontrolujte prosím, že jste zaškrtla u každé otázky jeden čtvereček.  

 

 

Prostor pro Vaše poznámky a komentáře: 

 

Mockrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Bc. Veronika Zídková 

 



 

    

 

Příloha č.6: Formulář kineziologického vyšetření 

Formulář kineziologického vyšetření 

Vstupní/výstupní, datum a čas vyšetření:  

1)Anamnestický dotazník 

Příjmení, Jméno:  

Věk:  

Lékařská diagnóza:  

Váha: …… ↑↓za poslední rok…… Výška:…….           BMI: 

Anamnéza 

NO: 

OA: 

Datum operace pro endometriózu:  

Výpis z lékařské zprávy: 

GA:  

Věk menarche: 

Průměrná délka celého menstruačního cyklu: 

Průměrná délka menstruačního krvácení: 

Pravidelnost (ANO/NE) 

Datum poslední menstruace: 

Dysmenorea (ANO/NE) 

Přidružené projevy při MS (PMS, nafouklé břicho apod.) 

Množství krve (počet vložek/tamponů za den) 

Pomůcky při MS (menstruační kalíšek/ tampony/vložky/ jiné) 

Aktivní sexuální život (ANO/NE, orgasmus; dyspareunie),  

Pokus o těhotenství (ANO/NE) 

RA: 

PA: 

SA: 

SpA: Sport/koníčky (typ, frekvence) Předchozí RHB (ANO/NE; oblast zaměření, efekt terapie) 

Cvičení svalů pánevního dna (cvičí/ necvičí, frekvence) 

AA: 

FA: HAK v současnosti a minulosti (tablety/náplasti/tělísko; název, délka užívání) 

Močení (pravidelnost, bolest, inkontinence) 

Stolice (pravidelnost, bolest, zácpa, nadýmání, průjem) 

Příjem tekutin (káva, čaj, alkohol, voda; množství) 

Dietoterapie (ANO/NE) 

Psychoterapie (ANO/NE) 

TČM (ANO/NE) 

Hodnocení bolesti dle VAS 

Bolest při menstruaci:  

Bolest při ovulaci: 

Bolest při sexu:  

Bolest při defekaci během MS:  

Bolest při močení:  

Bolest při delší statické zátěži (stoj apod.): 

Bolest při psychickém stresu: 

  



 

    

2) kineziologické vyšetření 

Lokalizace (počet bodů, které lze získat) sin dx billat ano ne poznámky počet bodů 

Anteverze pánve (1)              

Plochonoží (1)              

Trp m. piriformis (1-2)              

Trp m. quadratus lumborum (1-2)              

Trp PV svalů Thlp (1-2)              

Trp m. iliacus (1-2)               

Trp m. psoas (1-2)              

Trp krátkých adduktorů (1-2)             

Trp dlouhých adduktorů (1-2)              

Trp m. biceps femoris (1-2)              

Trp m. rectus abdominis cranialis (1-2)              

Trp m. rectus abdominis kaudalis (1-2)              

Trp m. obliquus abdominis externus (1-2)              

Prosak sacra (1)        

Prosak symfýzy (1)        

Bolestivost parasakrálně (1-2)        

Bolestivost paracoccygeálně (1-2)              

Bolestivý úpon m. gluteus maximus (1-2)        

Bolestivé sedací hrboly (1-2)              

Bolestivá kostrč (1)              

Bolestivé lig. sacrotuberale (1-2)              

Bolestivá symfýza (1)              

Blokáda SIK (1)              

Blokáda Th/Lp přechodu (1)              

Blokáda LS přechodu (1)              

Pozitivita S-reflexu (1-2)              

Palpačně bolestivá jizva (1)              

Dechový stereotyp (1)              

Brániční test (1)              

Test nitrobřišního tlaku (1)              

 

 

  



 

    

Příloha č.7: Sestava cvičení pro pacientky s endometriózou 

Sestava cvičení pro pacientky s endometriózou 

Obecné principy při cvičení 
Uvědomění. Před zahájením cvičení si uvědomte vaše tělo a jeho polohu. Během cvičení 

vnímejte části těla, svůj dech a případné změny, které již během cvičení mohou nastat.  

Pomalé tempo. Při cvičení provádějte pohyby pomalu s co nejmenším úsilím.  

Odpočinek. Cvičení by nemělo být provázeno nepříjemnými pocity. Nesnažte se překonávat 

bolest. Pokud je pro Vás pozice náročná, změňte ji či ji upravte. Pokud se cítíte velmi unavená, 

vynechejte cvičení, případně zařaďte cvičení, které vnímáte pro Vás jako méně náročné. 

Představivost. Během cvičení, které je pro vás zezačátku náročné a těžko uchopitelné můžete 

zapojit představivost, využijte různé vizualizace. 

Brániční dýchání a lokalizované dýchání do podbřišku 
Výchozí pozice Leh na zádech, neutrální poloha pánve, dolní končetiny pokrčené a opřené 

chodidly o podložku, horní končetiny položené volně podél těla dlaněmi vzhůru, krční páteř 

napřímená, hlava v jejím prodloužení.  

Provedení Položte dlaně z boku na žebra ve spodní části hrudníku. Nadechujte se pod své ruce 

a rozšiřte dolní žebra do stran a dozadu. S výdechem stlačujte silou výdechu spodní část 

hrudníku do středu a dolů. Horní část hrudníku se při nádechu pohybuje vpřed ke stropu, při 

výdechu zpět k zemi. Vnímejte, jak pánevní dno s nádechem klesá dolů a s výdechem stoupá 

vzhůru. 

Pokračujte ve sledování svého dechu, položte ruce na oblast podbřišku. Můžete si všimnout, že 

vaše břicho stoupá vzhůru, když se nadechujete a klesá, když vydechujete. Můžete jemně 

vědomě poslat váš dech co nejvíce dolů do podbřišku. Během dýchání můžete jemně masírovat 

celé své břicho a vnímat, jak se pomalu uvolňuje. Toto cvičení vědomého dechu můžete 

provádět v jakékoli pozici a situaci během dne. Při dýchání se snažte uvolnit jakékoliv napětí, 

které cítíte kdekoliv v těle. Vizualizujte uvolnění svalů pánevního dna a teplo v oblasti břicha. 

Dýchejte po dobu alespoň minimálně 5 minut. 

 

Obr. č. 1 Brániční dýchání a lokalizované dýchání do podbřišku (foto autor) 

Pánevní hodiny 
Výchozí pozice Leh na zádech, neutrální poloha pánve, dolní končetiny pokrčené a opřené 

chodidly o podložku, kolena vzdálená na šířku pánve. Ruce jsou položené na břiše, krční páteř 

napřímená, hlava v jejím prodloužení. Představte si, že v oblasti pánve máte umístěn ciferník 

hodin. Šestka je umístěna na stydké sponě, dvanáctka je v oblasti pupku, trojka je v oblasti 

levého kyčelního kloubu a devítka v oblasti pravého kyčelního kloubu. 

Předozadní pohyb pánve 12-6 
Pohybujte pánví dopředu a dozadu, naklopte pánev mezi čísly 12 a 6. Při pohybu směrem 

ke dvanáctce se bederní páteř přibližuje k podložce, při pohybu k šestce se pánev klopí směrem 

dopředu a bederní páteř se odvíjí od podložky. Během cvičení volně dýchejte. Pohyb provádějte 

plynule a několikrát ho opakujte. Všímejte si, zda je pohyb provedený rovnoměrně 

či sakadovaně. Poté si najděte střední polohu mezi těmito dvěma maximálními polohami 

a uvolněte se. Spodní část hrudníku spočívá v neustálém kontaktu s podložkou. Toto cvičení je 

možné dále cvičit v dalších pozicích – např. sed a stoj.  



 

    

 

Pohyb pánve 3-9 
Postupujte jako u předešlého cvičení. Pohybujte pánví mezi čísly 3 a 9.  

Pohyb pánve 12-6 a 6-12 
Pohybujte levou polovinou pánve od čísla 12 k pomyslnému číslu 1 a zpět, několikrát opakujte. 

Poté přejděte k pohybu mezi čísly 12-2 a postupně pokračujte až se dostanete pohybem mezi 

čísla 12 a 6. Odpočiňte si a pokračujte pohybem pravé poloviny pánve. Pohybujte pánví mezi 

čísly 12 a 11, poté pokračujte dále až se dostanete pohybem znovu mezi čísla 12 a 6. Vnímejte, 

zda jste pocítila rozdíl mezi pravou a levou polovinou těla.  

Pádlování pánví 
Představte si, že chcete pánví pádlovat. Pravá pánevní kost se otáčí dozadu směrem k zemi 

a bok se prodlužuje směrem k chodidlu. Na druhé straně jde levá pánevní kost směrem dopředu 

a vzhůru k žebrům. Opakujte 2-3 minuty. Možnost cvičit také vsedě s využitím gymnastického 

míče, overballu či ve stoje. Cíl Vnímání oblasti pánve, nácvik neutrální polohy pánve, uvolnění 

kyčelních kloubů, bederní páteře, SI skloubení 

 
Obr. č. 2 Pánevní hodiny (foto autor) 

Vnímání vrstev pánevního dna 
Výchozí pozice stejná jako u předešlého cviku. Při cvičení jakékoliv vrstvy nestahujte oblast 

hýždí, stehen a břicha.  

1.hluboká vrstva Konečky prstů položte na zakončení kostrče a stydké kosti. Představte si, že 

vaše svaly pánevního dna propojují tyto místa. Táhnete kostrč směrem dopředu k stydké kosti 

a následně povolte. 

2.vrstva Vsedě nebo vleže přiložte konečky prstů na vnitřní stranu sedacích hrbolů. Přitahujte 

sedací hrboly směrem k sobě. Uvolněte. 

3.vrstva Sevřete močovou trubici, svěrač konečníku. Uvolněte 

Následně aktivujte postupně všechny tři vrstvy a zvedněte pánevní dno vzhůru, poté povolte 

a zatlačte ho dolů. 

 
Obr. č. 3 Vrstvy pánevního dna (Převzato a upraveno z Liesner (2020)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Izolovaná aktivace a relaxace svalů pánevního dna  
Výchozí pozice stejná jako u předešlého cviku 

Provedení Jednu ruku položte na oblast podbřišku, druhou rukou si uzavřete nosní dírky. 

Pokuste se nadechnout přes uzavřený nos i ústa a současně hmatejte vtažení svalů břišní stěny, 

způsobené aktivací svalů pánevního dna. Následně přes uzavřený nos a ústa vydechujte 

a vnímejte relaxaci pánevního dna. Cíl Nácvik vnímání izolované aktivace a relaxace svalů 

pánevního dna.  

 
Obr. č. 4 Izolovaná aktivace a relaxace svalů pánevního dna (foto autor) 

Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu 
Výchozí pozice Stejná jako u předešlého cviku 

Provedení Položte dlaně na oblast spodního břicha a zhluboka se nadechněte proti tlaku dlaní. 

S plynulým výdechem se snažte o zachování objemu v dutině břišní. Případně si můžete pomoci 

a s výdechem dělejte nahlas dlouhé ššš, čímž navodíte reflexní aktivitu příčného břišního svalu. 

Výdech by měl být pomalý a co nejdelší. Vnímejte, jak se vám s výdechem žebra stahují dolů 

a k sobě. V oblasti pánve a trupu vnímejte zpevnění vycházející z hloubky břicha. Opakujte 

10x. Cíl Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu 

 
Obr. č. 5 Izolovaná kontrakce příčného břišního svalu (foto autor) 

Žabák  
Výchozí pozice Leh na břiše, dolní končetiny natažené, horní končetiny složené pod čelem 

Provedení Pokrčte jednu dolní končetinu do pravého úhlu v koleni, vytočte koleno do strany 

a suňte ho směrem do podpaží, vnitřní kotník je položen na podložce. V pozici zůstaňte, 

případně lehce zapružte, jako by se kostrč chtěla dotknout země. Následně se vraťte do výchozí 

pozice a vyměňte dolní končetiny. Opakujte 10-15x na každou stranu. Cíl Protažení vnitřních 

stran stehen, ohýbačů kyčelního kloubu, mobilizace SI skloubení. 

 
Obr. č. 6 Žabák (foto autor) 



 

    

Šavásana – relaxační pozice na zádech 
Provedení Leh na zádech s nataženými dolními končetinami mírně od sebe, horní končetiny 

volně podél těla, dlaněmi vzhůru, oči zavřené. Kříž spočívá na podložce, můžete mírně 

roztáhnout hýždě od sebe. Protáhněte páteř do dálky za hlavou a kostrčí, protáhněte nohy za 

patami a uvolněte. Uvolněte čelisti a lehce rozevřete rty, jazyk je uvolněn od patra, mimické 

svaly – čelo, kolem očí a úst jsou uvolněné. Soustřeďte se na dech. Nadechujte a vydechujte 

pomalým hlubokým dechem nosem a představte si, že dýchá celé tělo. Uvolněte postupně celé 

tělo. Setrvejte v pozici co nejdéle vám bude příjemné. Cíl Celková relaxace 

 
Obr. č. 7 Šavásana – relaxační pozice na zádech (foto autor) 

Pozice ryby – Matsjásana  
Výchozí pozice Leh na zádech. Natažené dolní končetiny.  

Provedení Paže vsuňte pod tělo, aby byly dlaně otočené k zemi pod hýžděmi. Lokty se stahují 

k sobě. Zatlačte do loktů, stáhněte lopatky k sobě a zvedněte hrudník nahoru. Vytvořte 

z hrudníku velký oblouk sahající od stydké kosti k hrdlu. Hlavu uvolněte do záklonu. Dýchejte 

celou přední částí trupu. Cíl Otevření hrudníku, protažení přímého břišního svalu, zlepšení 

trávení, posílení svalů horní části trupu, ramen a krku, pomoc při bolestivé menstruaci, redukce 

stresu. 

 
Obr. č. 8 Pozice ryby – Matsjásana (foto autor) 

Prut vsedě – Dandásana 
Výchozí pozice a provedení Sed vzpřímený s nataženými dolními končetinami, pevně zakořeňte 

sedací kosti do země. Dolní končetiny jsou propnuté v kolenou, špičky přitažené směrem k tělu, 

paty odtahujeme od těla. Horní končetiny jsou podél těla a dlaně leží na podložce. Po celou 

dobu je pánev v neutrálním postavení, spodní žebra jsou zastrčená, rovná záda, hlava 

v prodloužení, pohled směřuje vpřed. Modifikace Můžete si sednout na kvádr, deku nebo 

polštář.  

 
Obr. č. 9 Prut vsedě – Dandásana (foto autor) 



 

    

Roznožka vsedě – Upavista Konásana 
Výchozí pozice V pozici prutu vsedě (Dandásana) roznožte. Dolní končetiny jsou propnuté 

v kolenou, špičky přitažené směrem k tělu, paty odtahujeme od těla. Horní končetiny jsou podél 

těla a dlaně leží na podložce. Zvedněte hrudník, pánev vytočte dopředu, čímž se mírně prohnete 

v bedrech.  

Provedení S výdechem se předkloňte a uchopte palce u nohou. Vydržte několik nádechů 

a výdechů. Modifikace Pokud se nedokážete chytit palců u nohou, chyťte se holení či kotníku co 

nejdále vám to jde bez pokrčení v kolenou Cíl Regulace menstruace a funkce vaječníků, 

protažení zadní strany těla. 

 
Obr. č. 10 Roznožka vsedě – Upavista Konásana (foto autor) 

Motýl vsedě – Baddha Konásana  
Provedení V pozice prutu vsedě (Dandásana) široce rozkročte, dolní končetiny pokrčte 

v kolenou a přitiskněte chodidla k sobě, paty přitáhněte co nejblíže k hrázi, pevně se zakořeňte 

o sedací kosti, pánev držte v neutrálním postavení, spodní žebra jsou zastrčená, rovná záda, 

hlava v prodloužení, pohled směřuje vpřed, ruce drží chodidla. Kolena jemně vytahujte do stran. 

Setrvejte v pozici několik nádechů a výdechů, přičemž při každém výdechu se snažte uvolnit 

napětí na vnitřních stranách stehen. Jakmile vám začne být pozice pohodlná můžete se pomalu 

předklánět, lokty tlačte lehce do vnitřních stehen. Cíl Protažení vnitřních stran stehen, otevření 

pánve, kyčelních kloubů, protažení zad, ovlivňuje oblast hráze – povzbuzuje orgány pánevní 

oblasti, prokrvení pánevní oblasti 

 
Obr. č. 11 Motýl vsedě – Baddha Konásana (foto autor) 

Motýl vleže na zádech – Supta Baddha Konásana  
Výchozí pozice Pozice prutu vsedě. Široce rozkročte, dolní končetiny pokrčte v kolenou 

a přitiskněte chodidla k sobě, paty přitáhněte co nejblíže k hrázi, bederní oblast vypodložte 

dekou, pomalu si lehněte na záda. Hýždě jsou v kontaktu s podložkou, krk v prodloužení páteře. 

Ruce položte na podbřišek, zavřete oči, uvolněte břicho, napětí v kyčlích a jemně otevřete 

stehna. V pozici setrvejte 5-10 minut. Dýchejte do oblasti podbřišku. Varianta: Výchozí pozice 

vleže na zádech v pozici Šavásana, roznožte, chodidla přitiskněte k sobě a pomalu posouvejte 

směrem k hrázi. 

 
Obr. č. 12 Motýl vleže na zádech – Supta Baddha Konásana (foto autor) 



 

    

Poloviční most – Setu Bandha Sarvangásana 
Výchozí pozice Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené a opřené chodidly o podložku, kolena 

i chodidla jsou od sebe na šíři pánve, horní končetiny položené volně podél těla dlaněmi dolů, 

krční páteř napřímená, hlava v jejím prodloužení.  

Provedení Zatlačte chodidly do podložky – rovnoměrný tlak na vnitřní i vnější hraně chodidla. 

Vytahujte se z kostrče směrem vzhůru a pomalu zvedejte pánev od podložky za současného 

tlaku chodidly do země. Záda jsou rovná, lopatky leží na podložce, kolena jsou nad kotníky 

a nevytáčí se dovnitř ani ven. Propleťte prsty pod zády a podsuňte ramena pod sebe, abyste 

uvolnila krční oblast. Dýchejte do oblasti břicha. Po krátké výdrži se pomalu vraťte do výchozí 

polohy, uvolněte se. Opakujte 10 – 15x. Cíl Posílení břišních a hýžďových svalů, otevření 

hrudníku a ramen, protažení přední strany těla, stimulace trávení, uvolnění menstruačních 

bolestí, odstranění únavy a stresu. 

 
Obr. č. 13 Poloviční most – Setu Bandha Sarvangásana (foto autor) 

Kolébka – Pavanmuktásana  
Provedení Pomalu přitáhněte nejprve jednu dolní končetinu a poté i druhou k tělu, tak aby se 

odlepily hýždě od podložky. Současně pokrčte horní končetiny v loktech do stran. Volně 

dýchejte do oblasti břicha. Po krátké výdrži se vraťte do výchozí polohy a povolte. Opakujte  

10 – 15x. Modifikace tlačte koleny proti dlaním při nádechu, při výdechu uvolněte a přitáhněte 

kolena blíže k břichu Cíl Protažení svalů v oblasti beder, uvolnění bederní a křížové oblasti. 

Pozice zlepšuje trávení, ulevuje při bolestivé menstruaci, stimuluje vaječníky. 

 
Obr. č. 14 Kolébka – Pavanmuktásana (foto autor) 

Pozice šťastného dítěte – Ananda Balásana 
Provedení Z pozice vleže na zádech pomalu přitáhněte nejprve jednu dolní končetinu a poté 

i druhou k tělu – uchopte je za zevní okraj chodidla nebo prsty uchopte palec, paže jsou z vnitřní 

strany stehen, stehna jsou široce roztažena podél trupu a chodidla směřují ke stropu, přitahujte 

je k ramenům a mírně je tlačte vzhůru. Hlava zůstává v prodloužení páteře na podložce. 

Setrvejte po několik nádechů a výdechů a poté uvolněte nohy. Pozice uvolňuje kyčle a dolní 

část zad, protahuje zadní strany stehen, zmírňuje menstruační bolesti. 

 
Obr. č. 15 Pozice šťastného dítěte – Ananda Balásana (foto autor) 



 

    

 

Rotace vleže – Jatara Parivartanásana 
Výchozí pozice Lehněte si na záda, ruce rozpažte do strany, dlaněmi vzhůru.  

Provedení Jednu nohu pokrčte a nechte padat na jednu stranu. Následně vyměňte nohy 

a přetočte na druhou stranu. Na každé straně prodýchejte zhruba 1–2 minuty. Účinek Rotační 

pozice mají stimulační a detoxikační účinky na vnitřní orgány. Protažení svalů zad a břicha. 

 
Obr. č. 16 Rotace vleže – Jatara Parivartanásana (foto autor) 

Kočka – Mardžariásana 
Výchozí pozice Klek na čtyřech, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, prsty míří vpřed, dlaň 

je co nejvíce roztažena a celá plocha dlaní a prstů je přilepená k zemi a odtlačuje se od 

země. Spodní žebra jsou zastrčená. Záda jsou rovná a hlava v prodloužení páteře. Pohled 

směřuje dolů.  

Provedení S nádechem se vyhrbte trupem vzhůru, hlava uvolněně visí, břicho se vtahuje 

dovnitř, stáhněte hýždě. Setrvejte několik nádechů a výdechů. Poté s výdechem povolte 

a propadněte se mezi ramena a kyčle, hlava se zaklání, opakujte 5x Modifikace Lze využít 

variace s oporou o předloktí nebo s 30 cm podložkou pod nataženými horními končetinami 

Účinek Mobilizace hrudní a bederní páteře, protažení zádového svalstva hrudní a bederní 

oblasti, jemná masáž orgánů dutiny břišní 

 
Obr. č. 17 Kočka – Mardžariásana (foto autor) 

Varianty 

Kočka s rotací  
S nádechem zvedněte jednu horní končetinu vzhůru ke stropu, rotujte v hrudní páteři a sledujte 

očima špičky prstů, rameno horní končetiny opírající se o podložku zůstává nad dlaní a kyčle 

nad koleny. S výdechem vracejte horní končetinu zpět, případně ji ještě podsuňte pod trupem 

pod opěrnou horní končetinu. Střídejte horní končetiny, 5x na každou stranu. Opět lze přidat 

variace s oporou o předloktí a s 30 cm podložkou pod nataženými horními končetinami Cíl 

Mobilizace všech segmentů páteře, zádových svalů, protažení prsních a šíjových svalů 

 
Obr. č. 18 Kočka s rotací (foto autor) 



 

    

 

Kočka s úklonem  
Zvedněte bérce 5 cm nad podložku. Vytočte bérce a hlavu na jednu stranu, hlava se uklání, oči 

se dívají směrem k zemi, s výdechem se vraťte do výchozí pozice, střídejte na obě strany, 5x na 

každou stranu. Opět lze využít variace s oporou o předloktí a s 30 cm podložkou pod 

nataženými horními končetinami Cíl Mobilizace krční, hrudní a bederní páteře do úklonu 

a protažení paravertebrálních svalů  

 
Obr. č. 19 Kočka s úklonem (foto autor) 

Pozice dítěte – Balásana 
Výchozí pozice a provedení Z pozice na čtyřech se posaďte hýžděmi na paty a položte paže na 

zem vedle dolních končetin, oddalte kolena od sebe a uvolněte tak oblast kyčlí. Pokud se hýždě 

nedotýkají pat vypodložte si je dekou. Zůstaňte v pozici alespoň 10 nádechů a výdechů. 

Modifikace Dítě s protažením – Utthita balásana – z pozice dítěte natáhněte horní končetiny 

před sebe – docílíte tak většího protažení zádového svalstva Cíl Protažení zad, relaxace, 

zmírnění menstruační bolesti  

 
Obr. č. 20 Pozice dítěte – Balásana (foto autor) 

Královský holub – Eka Pada Rajakapotásana 
Výchozí pozice Pozice kočky 

Provedení Pokrčte pravou dolní končetinu a přeneste ji kolenem do úrovně rukou. Od položené 

nohy lehce odsedněte vzad. Holeň může být rovnoběžně s podložkou nebo se pata dotýká 

levého třísla. Čím větší je úhel mezi holení a stehnem přední nohy, tím je pozice obtížnější. 

Pokud je vám to nepříjemné, podepřete bok a pánev složenou přikrývkou. Levá končetina vzadu 

je natažená, koleno směřuje k zemi. S výdechem se začněte předklánět a rukama dosáhněte 

vpřed tak, abyste cítila, že se vaše levé tříslo zavírá. Zůstaňte opřena o dlaně, případně 

o předloktí s čelem opřeným o hřbet rukou složených na podložce. Zůstaňte v pozici několik 

nádechů a výdechů. Vraťte se do výchozí pozice a vyměňte dolní končetiny. Cíl Protažení zadní 

strany těla, uvolnění rotátoru kyčelního kloubu, masáž břišních orgánů, stimulace trávení, 

orgánů malé pánve. 

 
Obr. č. 21 Královský holub – Eka Pada Rajakapotásana (foto autor) 



 

    

Kobra – Bhujangásana 

Výchozí pozice Vleže na břiše, čelo položené na zemi, dlaně vedle ramen 

Provedení Stáhněte lopatky do šířky a dolů, kostrč vytáhněte směrem k patám, podsaďte pánev 

a zvedněte hrudník co nejvýše, zatlačte dlaněmi do podložky. S každým nádechem se snažte 

zvednout hrudník ještě o něco výše. Zůstaňte zde několik nádechů a výdechů a poté přejděte do 

výchozí pozice. Opakujte 10-15x Účinek Protažení přední strany těla, uvolnění páteře, stimulace 

trávení a vylučování. 

 
Obr. č. 22 Kobra – Bhujangásana (foto autor) 

Nízký výpad – pozice rytíře – Anjaneyásana 
Výchozí pozice Pozice kočky 

Provedení Chodidlo pravé dolní končetiny pomalu posuňte mezi dlaně tak, aby koleno bylo nad 

kotníkem. Levou dolní končetinu posuňte dozadu, nárt spočívá na podložce. Napřimte páteř 

kolmo k zemi, snažte se tlačit kostrč dolů, podsaďte pánev a neprohýbejte se v bederní páteři. 

Můžete se v tomto postavení mírně vytáhnout do dálky za předním kolenem, beze změny 

postavení v pánvi, do pocitu jemného tahu v oblasti třísla. Ramena jsou srovnaná nad pánví, 

udržujte prodloužení páteře. Zvedněte horní končetiny nad hlavu. Vydržte v poloze několik 

nádechů a výdechů, poté se vraťte do pozice kočky a zopakujte na druhou stranu. Cíl protažení 

ohýbače kyčelního kloubu, rozvoj rovnováhy 

 
Obr. č. 23 Nízký výpad – pozice rytíře – Anjaneyásana (foto autor) 

Stoj – Pozice hory – Tadásana 
Provedení Vzpřímený stoj, nohy na šířku pánve, stůjte na třech aktivních bodech nohy-bod 

palce, malíku a paty. Paže visí podél těla, mírně se vytahujte za konečky prstů k zemi. Ramena 

mějte uvolněná, vytahujte hlavu vzhůru, pohled směřuje vpřed. Stydkou kost táhněte mírně 

vzhůru a dopředu, kostrč naopak dolů mezi paty. Držte pánev v neutrální pozici. Hýždě jsou 

uvolněné. Žebra jsou zatažená, propojená s břichem. Aktivujte svaly pánevního dna a dýchejte 

bráničním dechem. Zůstaňte několik nádechů a výdechů. Cíl Správné držení těla, aktivní stoj 

 
Obr. č. 24 Stoj – Pozice hory – Tadásana (foto autor) 



 

    

Pomalá vědomá chůze 
Při chůzi zpomalte, soustřeďte se na 4 body nohy – palcový bod, malíčkový bod a dva body 

paty. Při kontaktu paty s podložkou se pata jemně a vzpřímeně postaví. Následuje zátěž 

a odvíjení chodidla. Impulz k odrazu nohy od podložky přichází z přednoží a prstců, po odrazu 

jsou prsty uvolněné. Volně dýchejte, tak jako jste se naučila během cvičení. Choďte každý den 

pomalým tempem po dobu minimálně 30 minut.   
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Příloha č.8: Výsledky dotazníku MDQ 

Vstupní a výstupní skóre MDQ 

Proband Vstupní 

skóre 

MDQ 

Výstupní 

Skóre 

MDQ 

1 47 34 

2 88 69 

3 49 17 

4 45 36 

5 90 78 

6 73 53 

7 112 84 

8 114 77 

Průměrné 

hodnoty 
77,3 56 

 

  



 

    

Příloha č.9: Výsledky dotazníku SF-MPQ 

Vstupní parametry SF-MPQ 

Proband 

SF-MPQ 

 PRI-T 

 (0-45) 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

PRI-S 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

 PRI-A 

(v 

bodech) 

VAS  

aktuální 

bolesti 

 0-10  

(stupeň)  

Intenzita 

aktuální 

bolesti 

 0-5  

(stupeň) 

Lokalizace 

1 18 11 7 6 3 
Podbřišek, oblast 

Lp 

2 19 10 9 8 3 Podbřišek 

3 18 13 5 3 2 Podbřišek vpravo 

4 25 14 11 8 3 
Podbřišek a 

umbilikus 

5 36 25 11 8 4 
Jizva v pravém 

třísle, oblast Lp 

6 28 20 8 7 3 
Podbřišek, oblast 

Lp 

7 37 28 9 9 4 
Podbřišek vpravo, 

oblast Lp 

8 28 20 8 5 3 Podbřišek 

Průměrné 

hodnoty 
26,1 17,6 8,5 6,8 3,1 -  

 

Výstupní parametry SF-MPQ 

Proband 

SF-MPQ 

 PRI-T 

 (0-45) 

(v bodech) 

SF-

MPQ 

PRI-S 

(v 

bodech) 

SF-

MPQ 

 PRI-A 

(v 

bodech) 

VAS  

aktuální 

bolesti 0-

10 

 (stupeň)  

Intenzita 

aktuální 

bolesti 

0-5  

(stupeň) 

Lokalizace 

1 11 7 4 5 1 
Podbřišek, 

oblast Lp 

2 9 5 4 6 2 Podbřišek 

3 3 2 1 2 1 
Podbřišek 

vpravo 

4 23 12 11 7 3 
Podbřišek, 

oblast Lp 

5 33 22 11 8 4 
Jizva v pravém 

třísle 

6 16 12 4 5 2 Podbřišek 

7 23 17 6 7 3 
Podbřišek 

vpravo 

8 11 7 4 4 2 Podbřišek 

Průměrné 

hodnoty 
16,1 10,5 5,6 5,5 2,3  - 

    



 

    

         Příloha č.10: Výsledky dotazníku EHP-30 

Vstupní výsledná skóre základní, modulární části a absolutní skóre dotazníku 

EHP-30 

Proband 

 
 

Skóre EHP-30 

Základní část 

[%] 

Skóre EHP-30 

Modulární část 

[%] 

Absolutní skóre 

EHP-30  

[%] 

1 23,1 29,3 26,2 

2 75,5 41,6 58,5 

3 55,4 39,2 47,3 

4 31,9 38,9 35,4 

5 66,7 39,7 53,2 

6 73,8 28,5 51,2 

7 62,0 35,6 48,8 

8 59,2 62,5 60,9 

Průměrné 

hodnoty 
56 39,4 47,7 

 

Výstupní výsledná skóre základní, modulární části a absolutní výsledek 

dotazníku EHP-30  

Proband Skóre EHP-30 

Základní část 

[%] 

Skóre EHP-30 

Modulární část 

[%] 

Absolutní skóre 

EHP-30 

[%] 

1 13,9 14,2 14,1 

2 45,6 24,5 35,0 

3 5,6 17,8 11,7 

4 22,9 36,5 29,7 

5 55,4 39,7 47,6 

6 41,8 13,2 32,9 

7 38,0 27,5 32,8 

8 36,6 30,8 33,7 

Průměrné 

hodnoty 
32,5 25,5 29,7 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Vstupní skóre měřítek základní části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

Skóre 

bolest   

[%] 

EHP-30 

 Skóre 

sebekontrola a 

bezmoc 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

emoční 

pohoda 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

sociální 

podpora 

  [%] 

EHP-30 

Skóre 

sebeobraz 

 [%] 

1 11,4 29,1 54,2 12,5 8,3 

2 79,5 87,5 58,3 93,8 58,3 

3 72,7 79,2 58,3 25 41,7 

4 38,6 66,7 41,7 12,5 0 

5 79,5 83,3 75 37,5 58,3 

6 54,5 95,8 70,8 56,3 91,7 

7 43,2 79,2 79,2 25 83,3 

8 50 83,3 79,2 75 8,3 

Průměrné 

hodnoty 
53,7 75,5 64,6 42,2 43,7 

 

Výstupní skóre měřítek základní části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

Skóre 

bolest   

[%] 

EHP-30 

 Skóre 

sebekontrola a 

bezmoc 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

emoční 

pohoda 

  [%] 

EHP-30 

 Skóre 

sociální 

podpora 

  [%] 

EHP-30 

Skóre 

sebeobraz 

 [%] 

1 6,8 20,8 41,7 0 0 

2 36,4 33,3 33,3 75 50 

3 11,4 8,3 8,3 0,1 0 

4 25 45,8 37,5 6,3 0 

5 72,7 79,2 75 25 25 

6 34,1 45,8 50 37,5 41,7 

7 29,5 37,5 70,8 18,8 33,3 

8 22,7 41,7 66,7 43,8 8,3 

Průměrné 

hodnoty 
29,8 39,1 47,9 25,8 19,8 

 

 

 

 



 

    

Vstupní skóre měřítek modulární části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

modulární 

Oddíl A  

práce 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

  Oddíl C  

sexuální 

vztah 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

Oddíl D 

 pocit 

z lékařské 

profese 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl E  

pocit z léčby 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl F 

problémy 

s otěhotněním 

 [%] 

1 5 35 18,8 58,3 Nehodnoceno 

2 70 40 18,8 16,6 62,5 

3 55 80 37,5 nehodnoceno 56,3 

4 10 20 68,8 33,3 62,5 

5 80 10 37,5 nehodnoceno 31,3 

6 40 30 25 nehodnoceno 18,8 

7 50 80 0 nehodnoceno 12,5 

8 50 nehodnoceno 62,5 nehodnoceno 75 

Průměrné 

hodnoty 
45,0 42,1 33,6 36,1 45,6 

 

Výstupní skóre měřítek modulární části EHP-30 

Proband 

EHP-30 

modulární 

Oddíl A  

práce 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

  Oddíl C  

sexuální 

vztah 

 [%] 

EHP-30 

modulární 

Oddíl D 

 pocit 

z lékařské 

profese 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl E  

pocit z léčby 

 [%] 

EHP-30 

modulární  

Oddíl F 

problémy 

s otěhotněním 

 [%] 

1 0 15 0 41,7 Nehodnoceno 

2 35 25 12,5 0 50 

3 5 10 37,5 nehodnoceno 18,8 

4 5 15 62,5 25 75 

5 80 10 25 nehodnoceno 43,8 

6 20 20 6,3 nehodnoceno 18,8 

7 30 80 0 nehodnoceno 0 

8 30 nehodnoceno 12,5 nehodnoceno 50 

Průměrné 

hodnoty 
25,6 25,0 19,5 22,2 36,6 

 

  



 

    

Příloha č.11: Výsledky kineziologického vyšetření 

Nálezy jednotlivých probandek v rámci vstupního kineziologické vyšetření 

 

Nálezy jednotlivých probandek v rámci výstupního kineziologické vyšetření 

 

Lokalizace Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 Proband 6 Proband 7 Proband 8

Anteverze pánve ano ne ne ano ano ano ano ano

Plochonoží ano ne ne ne ne ne ano ne

Trp m. piriformis billat billat billat billat billat billat billat billat

Trp m. quadratus lumborum dx billat billat dx dx ne billat ne

Trp PV svalů Thlp billat billat billat billat billat billat billat billat

Trp m. iliacus billat dx billat dx billat billat billat billat

Trp m. psoas billat dx billat dx billat billat billat billat

Trp krátkých adduktorů billat ne billat billat billat billat billat billat

Trp dlouhých adduktorů ne ne billat ne billat billat ne billat

Trp m. biceps femoris ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. rectus abdominis cranialis billat billat ne billat billat dx billat billat

Trp m. rectus abdominis kaudalis billat dx ne sin ne ne ne billat

Trp m. obliqus abd externus dx dx ne sin dx dx billat ne

Prosak sacra ano ano ne ano ano ano ano ano

Prosak symfýzy ne ne ne ne ano ano ano ne

Bolestivost parasakrálně billat billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivost parakokcygeálně billat billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivý úpon gluteus maximus billat billat billat dx billat billat billat billat

Bolestivé sedací hrboly ne ne ne ne ne ne ne ne

Bolestivá kostrč ano ano ne ano ne ano ano ano

Bolestivé lig. sacrotuberale ne billat ne billat billat billat billat billat

Bolestivá symfýza ne ano ne ne ano ano ano ano

Blokáda SIK dx sin dx dx dx sin dx dx

Blokáda Th/Lp přechodu ano ano ano ano ano ano ano ne

Blokáda LS přechodu ano ano ne ano ano ano ano ano

Pozitivita S-reflexu billat billat dx billat dx billat billat ne

Palpačně bolestivá jizva ano ne ne ne ano ne ano ne

Dechový stereotyp kostální brániční brániční kostální kostální brániční kostální kostální

Brániční test pozitivní negativní negativní pozitivní pozitivní negativní pozitivní pozitivní

Test nitrobřišního tlaku pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní

Počet bodů 35 29 20 31 32 34 39 33

Průměrný počet bodů 31,6

Lokalizace Proband 1 Proband 2 Proband 3 Proband 4 Proband 5 Proband 6 Proband 7 Proband 8

Anteverze pánve ano ne ne ne ano ne ne ano

Plochonoží ano ne ne ne ne ne ano ne

Trp m. piriformis dx billat ne ne dx sin billat billat

Trp m. quadratus lumborum ne ne dx dx ne ne ne ne

Trp PV svalů Thlp billat billat billat ne dx billat ne billat

Trp m. iliacus ne ne sin billat dx dx billat dx

Trp m. psoas ne ne sin billat dx dx ne dx

Trp krátkých adduktorů billat ne sin billat billat ne billat ne

Trp dlouhých adduktorů ne ne sin ne ne ne ne ne

Trp m. biceps femoris ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. rectus abdominis cranialis ne ne dx sin billat ne ne ne

Trp m. rectus abdominis kaudalis ne ne ne ne ne ne ne ne

Trp m. obliqus abd externus ne ne ne ne dx ne ne ne

Prosak sacra ano ano ne ano ano ne ano ne

Prosak symfýzy ne ne ne ne ano ano ne ne

Bolestivost parasakrálně dx billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivost parakokcygeálně dx billat ne billat ne billat billat billat

Bolestivý úpon gluteus maximus billat billat ne dx billat billat billat billat

Bolestivé sedací hrboly ne ne ne ne ne ne ne ne

Bolestivá kostrč ano ano ne ano ne ano ano ano

Bolestivé lig. sacrotuberale ne dx ne billat dx billat billat billat

Bolestivá symfýza ne ano ne ne ano ano ne ne

Blokáda SIK ne dx ne sin ne sin ne ne

Blokáda Th/Lp přechodu ne ano ano ne ano ano ano ne

Blokáda LS přechodu ne ano ano ano ne ano ne ne

Pozitivita S-reflexu billat ano ne ne ne billat billat ne

Palpačně bolestivá jizva ne ne ne ne ne ne ne ne

Dechový stereotyp bráníční brániční brániční brániční brániční brániční brániční brániční 

Brániční test negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní

Test nitrobřišního tlaku negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní negativní

Počet bodů 15 18 10 20 17 21 20 16

Průměrný počet bodů 17,1



 

    

Porovnání vstupního a výstupního skóre kineziologického 

vyšetření 

Proband Vstupní počet 

bodů 

Výstupní počet 

bodů 

1 35 15 

2 29 18 

3 20 10 

4 31 20 

5 32 17 

6 34 21 

7 39 20 

8 33 16 

Průměrný počet 

bodů 31,6 17,1 

 

Srovnání výskytu funkčních poruch před a po fyzioterapeutické intervenci 

v rámci výzkumného souboru 

Lokalizace  
Vstupní 

počet pacientek  

Výstupní  

počet pacientek  

Anteverze pánve 6 3 

Prosak sacra 7 4 

Prosak symfýzy 3 2 

Plochonoží 2 2 

Trp m. piriformis  8 6 

Bolestivost parasakrálně 6 6 

Bolestivost paracocygeálně 6 6 

Trp m. quadratus lumborum 6 2 

Trp PV svalů Thlp 8 6 

Trp m. iliacus 8 6 

Trp m. psoas 8 5 

Trp krátkých adduktorů 7 5 

Trp dlouhých adduktorů 4 1 

Trp m. biceps femoris 0 0 

Trp m. rectus abdominis cranialis 7 3 

Trp m. rectus abdominis kaudalis 4 0 

Trp m. obliqus abd externus 6 1 

Bolestivý úpon gluteus maximus 8 7 

Bolestivé sedací hrboly 0 0 

Bolestivá kostrč 6 6 

Bolestivé lig. sacrotuberale 6 6 

Bolestivá symfýza 5 3 

Blokáda SIK  8 3 

Blokáda Th/Lp přechodu 7 5 

Blokáda LS přechodu 7 4 

Pozitivita S-reflexu 7 4 

Palpačně bolestivá jizva 3 0 

Dechový stereotyp 5 0 

Brániční test 5 0 

Test nitrobřišního tlaku 8 0 

 


