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Abstrakt 

Autor: Kamila Linhartová 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po hemikolektomii a centrální 

resekci pankreatu 

Cíl: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o hemikolektomii 

a centrální resekci pankreatu a uvedení příkladu fyzioterapeutické péče v rámci 

zpracování kazuistiky pacientky po absolvování uvedených operačních zákroků. 

Metody: Ke zpracování teoretické části této bakalářské práce byla provedena podrobná 

rešerše teoretických podkladů týkajících se problematiky onemocnění tlustého střeva 

a slinivky břišní, hemikolektomie, centrální resekce pankreatu a fyzioterapeutické péče 

o pacienty po operaci břicha.  Speciální část práce je tvořena kazuistikou pacientky 

po hemikolektomii a centrální resekci pankreatu, která vznikla jako výstup 

mé bakalářské praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, v období 

od 18. 1. 2021 do 12. 2. 2021. Součástí kazuistiky je anamnéza, vstupní kineziologický 

rozbor, návrh a cíle fyzioterapeutické intervence, jednotlivé terapeutické jednotky, 

výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky: Během terapie došlo u pacientky ke zvýšení kondice a svalové síly, úpravě 

dechového stereotypu, uvolnění měkkých tkání v oblasti břicha a operační rány, snížení 

hypertonu některých svalů, obnovení jointplay, především v oblasti krční páteře, 

zlepšení držení těla ve stoji a vsedě a zlepšení funkce hlubokého stabilizačního systému 

trupu. V neposlední řadě došlo k výraznému zlepšení v hodnocení způsobilosti 

ke všedním denním činnostem dle indexu Barthelové. 

Klíčová slova: tlusté střevo, slinivka břišní, fyzioterapie, kolorektální karcinom, 

karcinom pankreatu, laparotomie !

 



Abstract 

Author: Kamila Linhartová 

Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient after hemicolectomy and 

middle pancreatectomy  

Aims: Aim of this bachelor thesis is to summarize theoretical information about 

hemicoletcomy and middle pancreatectomy and to demonstrate possible physiotherapy 

treatment on a case study of a patient after the surgical approaches mentioned above.  

Methods: Detailed research of theoretical background of oncological diseases of large 

intestine and pancreas, hemicolectomy, middle pancreatectomy and physiotherapy 

treatment after abdominal surgery was performed to process the general part of this 

bachelor thesis. The special part of this thesis consist of a case study of a patient after 

hemicolectomy and middle pancreatectomy, which originated from bachelor clinical 

practice at Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague, in the time period 

between 18. 1. 2021 and 12. 2. 2021. The case study includes anamnesis, entry 

kinesiological analysis, suggestion and goals of physiotherapy treatment, individual 

therapy sessions, output kinesiological analysis and an evaluation of effects 

of performed treatment.  

Results: During therapy interventions general condition and muscle strength in a patient 

increased, breathing stereotype adjusted, soft tissues in the abdominal region were 

released, muscle hypertonus was lowered, joint play at cervical spine region was 

restored, body configuration while sitting and standing was adjusted and the deep 

stabilizing system of the trunk function was improved. Major improvement was seen in 

evaluation of activities of daily living by the Barthel index. 

Key words: large intestine, physiotherapy, colorectal carcinoma, pancreatic carcinoma, 

laparotomy 
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1 ÚVOD 

 Hemikolektomie a centrální resekce pankreatu jsou radikálními chirurgickými 

výkony v dutině břišní. Při hemikolektomii dochází k odstranění části tlustého střeva, 

často kvůli kolorektálnímu karcinomu, popřípadě kvůli autoimunitním zánětlivým 

onemocněním, jako jsou Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Centrální resekce 

pankreatu znamená odstranění střední části slinivky břišní a je také využívána 

především u onkologických pacientů, častěji s benigními nádory. Ve většině případů 

jsou oba zákroky kurativní, případně prodlužují život pacienta a jeho kvalitu. Pro oba 

tyto výkony je vhodné co největší a nejpřehlednější operační pole, proto se provádí 

otevřená operace, tedy laparotomie. Laparoskopické provedení bývá spíše výjimečné 

a literatura se o něm zmiňuje pouze okrajově. Z tohoto důvodu je rehabilitační péče, 

zahájena co nejdříve po zákroku, aby byl pacientovi umožněn co nejsnadnější návrat 

do běžného života.  

 Cílem této bakalářské práce je rešeršní zpracování problematiky maligních 

onkologických onemocnění tlustého střeva a pankreatu, jejich chirurgického řešení 

a v neposlední řadě následné rehabilitační péče. Speciálním úkolem je tvorba kazuistiky 

pacientky, která absolvovala hemikolektomii a centrální resekci pankreatu, v Institutu 

klinické a experimentální medicíny v Praze. Kazuistika byla zpracována během souvislé 

praxe v rozmezí 18. 1. 2021 až 12. 2. 2021 a zahrnuje anamnézu, vstupní kineziologický 

rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu, denní záznam 

terapeutických intervencí, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 
2. 1 Tlusté střevo (intestinum crassum)  

 Tlusté střevo (intestinum crassum) je poslední část trávicího traktu, který přijímá 

kašovitý chymus z tenkého střeva a formuje ho ve stolici. Je to přibližně 1,2 - 1,5 m 

dlouhá a 4-8 cm široká trubice, tmavší našedlé barvy, která začíná v pravé jámě kyčelní 

a obkružuje kličky tenkého střeva. Anatomicky se dělí na slepé střevo, tračník 

a konečník.  (Hansen, 2010) 

2.1.1 Anatomie 

 V celém průběhu tlustého střeva se nachází 3 podélné bělavé pruhy, tzv. taenie 

coli. Jedná se o zesílenou podélnou svalovinu, jenž vede po celé délce tlustého střeva. 

Svým tahem vytváří typické výpuky, tzv. haustra coli a zářezy mezi nimi, tzv. plicae 

semilunares. (Dylevský, 2000) 

 Tlusté střevo začíná v pravé jámě kyčelní slepým střevem (caecum), které je 

6-8 cm dlouhé a přibližně stejně široké, jedná se o nejširší část tlustého střeva. Nese 

červovitý výběžek (appendix vermiformis), který je 5-10 cm dlouhý a 0,5-1 cm široký. 

Poloha appendixu se může u člověka dosti lišit, může zaujímat téměř jakékoliv 

postavení, nejčastěji však směřuje kaudálním směrem do oblasti malé pánve. Obsahuje 

velké množství lymfatické tkáně, což je příčinou jeho častých zánětů. Celé caecum je 

dorsálně opřeno o m. psoas major a m. iliacus, od kterých je odděleno nástěnným 

peritoneem. Slepé střevo navazuje na terminální část tenkého střeva — kyčelník 

(ileum). K zajištění pouze jednosměrného průchodu chymu (z ilea do caeca, 

ne obráceně), slouží slizniční řasa (valva iliocaecalis). (Denbow, 2015; Hansen, 2010) 

 Na slepé střevo plynule navazuje vzestupný tračník (colon ascendens), který 

plynule probíhá podél pravého obvodu břišní dutiny až ke spodní ploše pravého laloku 

jater. Dorsálně od vzestupného tračníku se nachází pravá ledvina, mediálně pak 

sestupná část duodena a žlučník. Colon ascendens také naléhá na aponeurózu 

m. transversus abdominis a endoabdominální fascii, jenž kryje m. iliacus a m. quadratus 

lumborum. 
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 Vzestupný tračník přechází pod játry v jaterní ohbí (flexura coli dextra) 

a následně v příčný tračník (colon transversus). Colon transversus prochází napříč 

dutinou břišní směrem doleva až ke slezině. Jedná se o zhruba 50 cm dlouhou, kaudálně 

prohnutou, část trávicí trubice, která je zavěšena na peritoneálním závěsu (mesocolon 

transversum), což umožňuje velkou pohyblivost, zejména jeho levé části. Dorsálně při 

jeho průběhu se nachází obě ledviny, sestupná část duodena a část slinivky. Dále 

se stýká s játry, žlučníkem, žaludkem, střevními kličkami a slezinou.  

 Příčný tračník končí slezinovým ohbím (flexura coli sinistra), odkud plynule 

přechází v užší sestupný tračník (colon descendens). Colon descendens měří 

u dospělého člověka 20-30 cm, je přirostlý na zadní stěnu břišní a pokračuje podél levé 

břišní stěny až do levé jámy kyčelní, kde přechází v esovitou kličku. Dorsálně srůstá 

se zadní břišní stěnou. Ve svém průběhu se stýká se stejnými útvary jako výše zmíněný 

vzestupný tračník.  

 Esovitá klička (colon sigmoideum) je fixována k zadní stěně břišním závěsem 

(messosigmoideum), kterým přechází přes m. psoas major, levý močovod a vasa iliaca 

sinistra. Vede před křížovou kost a vstupuje do malé pánve, kde na ni navazuje 

konečník. (Denbow, 2015; Čihák, 2016) 

 Konečník (rectum) je posledním úsekem tlustého střeva probíhajícím v pánvi 

a ústícím na povrchu těla análním (řitním) otvorem. Rektum je 10-12 cm dlouhé, 

v pánevní dutině se vyklenuje v prostornou ampulu (ampula rectum), jejíž sliznice 

je složena ze 3 příčných řas. Prostřední řasa je tvořena větší vrstvou hladké svaloviny 

a tvoří tak přídatný svěrač rekta, který nepodléhá vůli. (Dylevský, 2000). Na ampulu 

navazuje anální kanál (canalis analis), pokrytý tužším vazivem (paraproctium), který 

prochází pánevním dnem (diaphragma pelvis) a vyúsťuje řitním otvorem. V místě jeho 

průchodu skrz diaphragma pelvis jsou uloženy další dva svěrače. Vnitřní svěrač (m. 

sphincter ani internus) je cirkulární svěrač, opět z hladké svaloviny. Vnější příčně 

pruhovaný svěrač (m. sphincter ani externus) vůlí ovladatelný je. (Dylevský, 2000; 

Čihák 2016) 
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2.1.1.1 Histologie  

 Stěna tlustého střeva je přizpůsobena vstřebávání vody, zahuštění jejího obsahu, 

a pro dokončení trávení hnitím a kvašením zbytku potravy (Dylevský, 2000). Je tvořena 

sliznicí (tunica mucosa), podslizničním vazivem (tunica submucosa), svalovinou 

(tunica muscularis) a serózní vrstvou (tunica serosa). Sliznice, narozdíl od tenkého 

střeva, nenese klky. (Denbow, 2015) 

 Sliznice tlustého střeva vystýlá vnitřní povrch trubice a slouží k ochraně 

vnitřního prostředí, sekreci a vstřebávání. Histologicky ji lze dělit na 3 části. První částí 

je cylindrický epitel, který je v bezprostředním kontaktu se střevním obsahem. Jeho 

součástí jsou četné pohárkové buňky produkující hlen. Další částí je slizniční vazivo 

(lamina propria mucosae), které je tvořeno řídkým kolagenem a obsahuje lymfatické 

folikuly. Krom folikulů, jsou ve vazivu přítomny také slizniční žlázky, tzv. 

Lieberkühnovy krypty, jenž jsou v appendixu doplněny Pantheovými buňkami 

a produkují antibakteriální působky. Třetí částí sliznice tlustého střeva je její svalová 

vrstva (lamina muscularis mucosae), která obsahuje cirkulární i podélnou svalovinu 

a zajišťuje pohyb sliznice nezávisle na pohybech celé trávicí trubice.  

 Řídké kolagenní podslizniční vazivo obsahuje cévní a nervovou pleteň. Nervová 

regulace probíhá především z Meissnerova plexu (plexus submucosus Meissneri), který 

zajišťuje kontrolu sekrece v trávicí trubici. Dále sem zasahují lymfatické uzlíky (nodi 

lymphatici) ze sliznice.  

 Svalová vrstva trávicí trubice je tvořena 2 typy hladké svaloviny — podélnou 

a cirkulární. Mezi oběma vrstvami je tenká vrstva vaziva, v němž je uložena cévní 

a nervová pleteň. Nervová pleteň v této části stěny trávicí trubice má za úkol řídit 

motilitu, jedná se o myenterickou pleteň (plexus myentericus Auerbachi). Vnitřní 

svalovou vrstvu tvoří cirkulární snopce a jejich lokální nahromadění tvoří svěrače. 

Vnější vrstva svaloviny je složena z longitudiálních vláken a je velmi tenká, její 

nahromadění tvoří taenie colli.  

 Vnější strana celého tlustého střeva je pokryta peritoneálním povlakem. Součástí 

serózní vrstvy jsou stopkaté útvary, vyplněné tukovou tkání, které tvoří povrchové 

výběžky (appendices epiploicae), jejichž funkce je nejasná. (Čihák, 2016) 
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2.1.1.2 Cévní a nervové zásobení  

 Cévní a mízní pleteně jsou vytvořeny těsně pod sliznicí, kde formují rozsáhlé 

sítě schopné resorbovat velké množství vody a minerálních látek (Na, K, Cl, Ca,…). 

Tlusté střevo je až k levému ohbí zásobováno arteria mesenterica superior. Sestupný 

tračník, sigmoideum a horní část rekta pak zásobuje a. mesenterica inferior. Mezi 

oběma mesenterickými tepnami jsou četné anastamosy. Rektum samotné je pak 

zásobeno větvemi dolní mesenterické tepny. (Čihák, 2016) 

2. 1. 2 Fyziologie tlustého střeva 

 Tlusté střevo má v lidském organismu dvě hlavní funkce — slouží 

ke vstřebávání vody a elektrolytů a jako rezervoár obsahu střeva. Je bohatě osídleno 

saprofytickými bakteriemi, které tvoří vitamíny. Samotná trávenina podléhá 

bakteriálním procesům jako je kvašení a hnilobné procesy. Trávenina je v tlustém střevě 

zpracovávána 8-12 hodin. (Dylevský, 2000; Hansen, 2010) 

 V tlustém střevě se tedy shromažďují, předchozími částmi gastrointestinálního 

traktu nestrávené, zbytky potravy a jeho obsah se zde zahušťuje. Tlusté střevo, podobně 

jako tenké, využívá k pasáži peristaltické pohyby stěny střeva. Silným zaškrcováním 

tvoří tzv. haustrace, které mají sloužit k promíchání potravy. Podélná svalovina zajišťuje 

anterográdní i retrográdní peristaltické vlny, je tedy možné, že trávenina z tračníku 

se může vracet zpět do slepého střeva. Na základě gastrokolického reflexu dochází 2-3x 

za den k tzv. velkým pohybům. V závislosti na naplnění žaludku a horní části trávicí 

trubice, dojde k urychlení peristaltiky tlustého střeva a k nucení na stolici. (Silbernagl, 

2016; Čihák, 2016) 

 Z obsahu tlustého střeva dochází ke vstřebávání vody a elektrolytů. To má 

za následek redukci 500-1500 ml chymu vstupujících do tlustého střeva na výsledných 

100-200 ml. Zbytky potravy podléhají účinku kvasných a hnilobných bakterií, žijících 

na povrchu střevní sliznice. Bakterie tedy kvasí především cukry, tuky a celulózu, čímž 

jako vedlejší produkt vzniká alkohol, vodík, methan a oxid uhličitý. Bílkoviny 

v trávenině podléhají bakteriálnímu hnití, čímž vznikají jedovaté látky, jako jsou fenol, 

sirovodík a tzv. mrtvolné jedy. Hlen, vytvářený pohárkovými buňkami sliznice, ji chrání 
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před účinky produktů hnilobných a kvasných procesů a zabraňuje jejich resorpci 

do krve. Mimo to se přidává k zahuštěnému obsahu tlustého střeva, kde slepuje 

nestrávené zbytky potravy. (Silbernagl, 2016; Dylevský, 2000) 

 Tlusté střevo je bakteriemi osídlováno až po narození, novorozenec má sliznici 

sterilní. Jednou z dalších výhod symbiózy se střevními bakteriemi je jejich produkce 

vitamínů. Jsou hlavním zdrojem vitamínu K. Dále produkují vitamíny B2 (riboflavin), 

B5 (kyselinu pantotenovou), B8 (biotin), B9 (kyselinu listovou) a vitamín B12 

(kobalamin). (Dylevský, 2000; Denbow, 2015) 

Defekace 

 Obsah tlustého střeva se hromadí ve dvou částech. První z nich je samotný 

začátek, tedy ceacum a část vzestupného tračníku. Dalším segmentem, kde je větší 

objem tráveniny je rektum. S naplněním rekta tráveninou souvisí defekační 

mechanismus. (Dylevský, 2000) 

 Defekace je proces, kdy dochází k vyprazdňování stolice na základě 

podmíněných a nepodmíněných reflexů. Defekační reflex řadíme mezi reflexy míšní. 

Při přechodu stolice (faeces) ze sigmoideální kličky do rekta dojde k roztažení ampula 

rectum a podráždění mechanoreceptorů, tím dojde k reflexnímu stahu svaloviny stěny 

a k relaxaci vnitřního svěrače (m. sphincter ani internus) a zvýší se tonus vnějšího 

svěrače (m.sphincter ani externus). Pokud je nucení na stolici vyhověno, dojde 

ke zkrácení rekta, ochabnou puborektální svaly společně se zevním svěračem a kruhová 

svalovina sestupného tračníku, sigmoidea a rekta vytlačuje stolici ven. Reflexně 

se stáhnou také bránice a břišní svaly, které zvyšují tlak na koncový úsek trávicí trubice, 

který se vyprazdňuje. Defekační reflex lze vůlí potlačit. Pokud dochází k potlačování 

nucení na stolici opakovaně, může dojít k ochabnutí svaloviny rekta a tím ke vzniku 

chronické obstipace. Frekvence vyprazdňování je pro každého člověka individuální 

a závisí na řadě další vnitřních i vnějších faktorů, avšak by mělo dojít k vyloučení 

stolice alespoň 3x týdně. Množství faeces závisí na množství přijímané potravy, běžně 

se pohybuje mezi 150 až 300 gramy. 

 Složení stolice je závislé na druhu přijímané potravy. Obsahuje nestravitelné 

části potravy, vodu, odloučené buňky z povrchu sliznice a žlučová barviva. Množství 
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žlučových barviv ovlivňuje zabarvení faeces. Na konzistenci má vliv především 

množství vody. (Dylevský, 2000; Silbernagl, 2016) 

2.1.3 Patofyziologie tlustého střeva 

 Mezi závažná onemocnění, která mohou postihovat tlusté střevo řadíme 

ulcerózní kolitidu, Crohnovu chorobu a kolorektální karcinom. Incidence těchto 

onemocnění je v České republice poměrně vysoká a pohybuje se na předních příčkách 

v rámci evropského žebříčku. (Dušek, 2012) 

Ulcerózní kolitida 

 Ulcerózní kolitida má charakter autoimunitního zánětu s neznámou příčinou, 

kdy jsou poškozovány buňky stěny tlustého střeva. Mezi příznaky patří průjem, křeče 

a bolesti břicha, bolesti konečníku a stolice s příměsí hlenu a krve. Celkově se pak toto 

onemocnění může projevovat úbytkem hmotnosti, zvýšenou únavností a teplotou. 

Ulcerózní kolitida s chronickým průběhem může způsobovat zúžení střevní stěny. 

Nejzávažnější komplikací je vznik tzv. toxického megakolonu. Toxické megakolon 

je distenze tlustého střeva nad místem zúžení, kde došlo k zastavení pasáže střevem. 

Nahromadění střevního obsahu způsobí průnik bakterií a toxických produktů skrz stěnu 

střeva do břišní dutiny, to má za následek zánět pobřišnice, otravu krve a nástup 

šokového stavu. Ulcerózní kolitida také zvyšuje riziko výskytu nádorů, především 

kolorektálního karcinomu. Stěžejní diagnostickou metodou je kolonoskopie, při které 

lze odebrat histologický vzorek pro definitivní potvrzení diagnózy. Dále se provádí 

rozbor krve a vzorku stolice. Léčba je především farmakologická, podávají se léky 

protizánětlivé. Nejlepší účinky vykazuje biologická léčba. Především u těžkých 

akutních stavů a chronického postižení, kde je malá nebo žádná reakce 

na farmakologickou léčbu, se přistupuje k chirurgickému odstranění postižené části 

střeva. (Medicína, nemoci, studium na 1. LF, 2020) 

Crohnova choroba 

 Crohnova choroba je dalším typem autoimunitního zánětlivého onemocnění 

střevní stěny, bez specifické příčiny. Nejčastěji postihuje tenké střevo a vzestupný 
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tračník, postižená však může být i kterákoliv jiná část trávicí trubice. Pro Crohnovu 

chorobu je typické střídání postižených a nepostižených částí gastrointestinálního 

traktu. Pro postižené části střeva je typická tvorba vředů, které mohou způsobit zúžení 

trubice a její neprůchodnost. Poměrně často dochází k tvorbě píštěl, kdy se vytváří 

spojky s jinými orgány a zánět se tak šíří do jiné části střeva, močového měchýře, 

vagíny nebo na kožní povrch. Příznaky tohoto onemocnění jsou podobné jako tomu 

bylo u ulcerózní kolitidy. Navíc se přidává podvýživa, způsobená poruchou vstřebávání 

živin. Výjimkou nejsou ani projevy na kůži v podobě vyrážek a vředů, záněty očí 

a bolesti zad. Vlivem onemocnění může být poškozen zevní svěrač konečníku 

s následnou inkontinencí stolice. Diagnostika opět zahrnuje rozbor krve a stolice, 

kolonoskopii, či ve vyšších částech trávicí trubice endoskopii, nebo počítačovou 

tomografii. V rámci léčby jsou pacientům kromě protizánětlivých léků podávána také 

imunosupresiva. Nejvýznamnější účinek má opět biologická léčba. K chirurgickému 

řešení se přistupuje pouze vyjímečně, především ve stavech neprůchodnosti střeva. 

I přesto, že dojde k resekci poškozené tkáně, Crohnova choroba se často vyskytne 

znovu, pouze na jiném místě. (Medicína, nemoci, studium na 1. LF, 2018) 

2.2. Maligní nádory tlustého střeva 

 Kolorektální karcinom je, nejen u nás, ale i v celé Evropě jedním z nejčastěji 

diagnostikovaných zhoubných nádorů. V posledních 30 letech se jeho četnost více než 

zdvojnásobila. Jak u mužů, tak u žen, se jedná o 2. nejčastější nádorové onemocnění. 

Nejvyšší absolutní počet diagnostikovaných je v rozmezí 65 až 75 let.  

 Podle anatomické lokalizace se kolorektální karcinom dělí na karcinomy 

tračníku, nádory rektosigmoideálního spojení a nádory vlastního konečníku. Karcinom 

tlustého střeva se od karcinomu konečníku liší anatomicky, klinicky i biologicky.  

 Nejvíce nádorů se vyskytuje v oblasti konečníku, dále v oblasti sigmatu, 

méně ve vzestupném tračníku a nejméně v sestupném a příčném tračníku. (Vorlíček, 

2012; Penka, 2008) 
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2.2.1 Etiologie 

 Na rozvoji nádorů tlustého střeva se podílí řada faktorů — hereditární (dědičná) 

dispozice, jiná nezhoubná onemocnění tlustého střeva a konečníku a faktory zevního 

prostředí.  

 Dědičná onemocnění, v rámci kterých se kolorektální karcinom může objevit 

jsou poměrně vzácná. Lynchův syndrom znamená mnohočetné familiární adematózní 

polypózy a familiární výskyt nepolypózních karcinomů tlustého střeva. Familiární 

polypóza znamená vysoký výskyt adenomatózních polypů v tlustém střevě, které mají 

téměř 100% riziko kancerogeneze. Výskyt zhoubného nádoru tlustého střeva nebo 

konečníku u pokrevních příbuzných tedy zvyšuje riziko vzniku maligního nálezu, stejně 

tak je toto riziko zvyšováno i jakýmkoliv jiným onkologickým onemocněním. 

(Vorlíček, 2012; Becker, 2005) 

 Polypy jsou výběžky sliznice, které označujeme jako nezhoubné nádory. Pokud 

tyto polypy nejsou chirurgicky včas odstraněny, roste riziko jejich dalšího růstu 

a proměny na maligní nádor. Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu je také 

u nespecifických zánětlivých onemocnění střev, jako je Crohnova choroba či ulcerózní 

kolitida. (Kubota, 2006) 

 Mezi faktory zevního prostředí, které zvyšují riziko onemocnění touto skupinou 

nádorů jsou nevhodné stravovací návyky. Látky vznikající při úpravě masa za vysokých 

teplot, jako je smažení, grilování, pečení a uzení obsahují karcinogeny. Karcinogeny 

jsou sloučeniny, které mohou vyvolat nebo podporovat vznik a růst nádorů tlustého 

střeva a konečníku, obsaženy jsou také v alkoholu a cigaretovém kouři. Kromě 

karcinogenů zvyšuje riziko vzniku onkologického útvaru v gastrointestinálním traktu 

také nedostatek vlákniny, některých vitamínů a stopových prvků, které mohou 

karcinogeny neutralizovat. Vláknina také zrychluje pasáž tlustým střevem, takže 

se snižuje délka kontaktu karcinogenů se střevní sliznicí. S nevhodnými stravovacími 

návyky souvisí také obezita, která se řadí k vnějším rizikovým faktorům vzniku 

kolorektálních karcinomů. (Vorlíček, 2012) 
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2.2.2 Patologie 

 V téměř všech případech, se dle histologického rozboru, jedná o adenokarcinom. 

Adenokarcinom je maligní nádor, který vzniká ze žlázového epitelu střevní sliznice. 

Incidence nemucinózního adenokarcinomu, tedy takového, který netvoří hlen, výrazně 

převažuje nad hlenotvornou — mucinózní formou. Nádory tlustého střeva a konečníku 

nejdříve rostou v místě svého vzniku, postupně však mohou prorůstat střevní stěnou 

do okolních orgánů. V horším případě se šíří lymfatickými cévami do spádových uzlin, 

nebo pronikají do krve. Cévním oběhem se poté mohou snadno šířit do vzdálených 

orgánů (nejčastěji jater), nebo do kostí. (Bednařík, 2008) 

2.2.3 Klinické projevy 

 V počátečních stádiích se nemusí projevovat žádné klinické příznaky, z tohoto 

důvodu by měl probíhat pravidelný screening u rizikové skupiny. Pokud se příznaky 

objeví, jsou v literatuře děleny na lokální a globální. Místní projevy spočívají ve změně 

charakteru stolice a pravidelnosti vyprazdňování, konkrétně se jedná o přítomnost krve 

nebo hlenů ve stolici, zácpu, průjem, střídání zácpy a průjmu a časté nucení na stolici 

s pocitem nedostatečného vyprázdnění. V některých případech se objevují bolesti 

v oblasti břicha a konečníku, které mohou být intermitentní nebo trvalé. V ojedinělé 

situaci si pacient vzniklý útvar nahmatá sám, v oblasti podbřišku. Ke globálním 

příznakům patří nechutenství, nevolnost, slabost, únava, hubnutí, žloutenka, narůstající 

objem břicha a teploty. Celkové příznaky se však vyskytují hlavně v pokročilém stádiu 

nádorového onemocnění. (Vorlíček, 2012) 

2.2.4 Diagnostika  

 Diagnostika probíhá na základě klinického vyšetření — včetně vyšetření per 

rectum pohmatem, laboratorního rozboru krve nebo stolice, endoskopických 

a rentgenologických vyšetření tlustého střeva a konečníku. Ultrasonografie břicha 

a jater, CT břicha a malé pánve, RTG plic a scintigrafie skeletu jsou další důležitá 

vyšetření, které je doporučeno provést v případě pozitivního nálezu. (Dušek, 2012) 
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2.2.5 Léčba  

 U většiny případů je metodou první volby chirurgická resekce části střeva 

postižené nádorem. (Horvat, 2019) V závislosti na rozsahu resekované části tlustého 

střeva je možné oba konce spojit, v horším případě je třeba provést kolostomii. 

Kolostomie je vyústění střeva přední břišní stěnou ven.  

 Radioterapie má svůj význam především v léčbě karcinomu konečníku. Cílem 

tohoto druhu terapie je před operací zmenšit velikost nádoru, snížit životaschopnost 

nádorových buněk a tím zlepšit podmínky pro chirurgickou resekci. Radioterapie,  

ať už aplikována preoperačně, či po operaci, má za úkol snížit riziko lokálních recidiv, 

především v oblasti malé pánve. U velmi pokročilých karcinomů, které už nejsou 

operabilní, má především paliativní význam.  

 Chemoterapie se používá v rámci terapie pokročilých a kompletně resekabilních 

karcinomů, pokročilých metastatických karcinomů, izolovaných jaterních metastáz 

a karcinomu konečníku. Nejčastěji se aplikuje jako adjuvantní (pomocná) léčba, v této 

podobě má za úkol dosáhnout snížení procenta recidiv a zvýšení procenta přežití. Mimo 

jiné zlepšuje podmínky přežití, kvalitu přežití (u paliativní indikace) a v kombinaci 

s monoklonálními protilátkami dokáže částečně, či úplně odstranit projevy onemocnění. 

Monoklonální protilátky, používané v rámci cílené biologické léčby, jsou 

imunoglobuliny vytvořené klonem B-lymfocytu, které mohou aktivovat buněčnou 

cytotoxicitu, blokovat mechanismy, kterými nádorová buňka inaktivuje imunitní reakci 

T-lymfocytů, či slouží jako nosič jiného léku, který přímo působí na nádorovou buňku. 

(Vorlíček, 2012; Bednařík, 2008) 

2.2.6 Hemikolektomie 

 V rámci chirurgického odstranění kolorektálního karcinomu se volí rozsah 

a přístup dle stádia a velikosti nálezu. Důležité tak je, aby byl primární výkon 

definitivní a nedocházelo k reoperacím. Opětovný vstup do místa zákroku provází 

vysoké riziko komplikací a to se odráží také v poklesu procenta pravděpodobnosti 

dlouhodobého přežití. Zvýšená pozornost by měla být věnována také objemovému 
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průtoku krve tračníkem a zásadám lymfatické drenáže. (Penka, 2008) Důležité 

je odstranění celé postižené tkáně. Bylo dokázáno, že pouze částečná resekce tumoru, 

často spíše podpoří progresi onemocnění, díky mechanismu kompenzační hyperplazie. 

(Mármol, 2017) Hemikolektomii je možné provést více způsoby, v závislosti 

na postižené části tlustého střeva, se využívá buď pravostranné, nebo levostranné 

hemikolektomie a jejich případných modifikací u individuálních případů. Volba mezi 

laparoskopickým provedením, nebo otevřenou operací závisí na chirurgovi 

a konkrétním případu. Pokud je optimální perioperační péče, rozdíly v rychlosti 

a kvalitě zotavení jsou minimální a statisticky nevýznamné. (Kahokehr, 2010; Lezoche, 

2002)  

Pravostranná hemikolektomie 

 Pravostranná hemikolektomie se používá především u nádorů caeca a colon 

ascendens. (Becker, 2005) Při tomto typu resekce dochází k vyjmutí 5-8 cm distální 

části ilea, pravé poloviny tračníku, jaterního ohbí a příčného tračníku. Odstranění 

podléhá také mesocolon, a to zevně od a. ileocolica, a pravá větev a. colica media. 

Dochází také k vyjmutí regionálních lymfatických uzlin v oblasti ileokolické arterie. 

Kontinuita střeva je obnovena pomocí anastamózy mezi ileem a příčným tračníkem.  

 Nejčastějšími komplikacemi jsou poranění duodena, pravého močovodu, 

popřípadě žlučových cest. V současnosti se u počátečních nádorů caeca prosazuje 

miniinvazivní laparoskopická metoda ilocekální resekce. (Penka, 2008)  

Rozšířená pravostranná hemikolektomie 

 Rozšířenou variantu hemikolektomie vpravo lékaři indikují především 

u pacientů s nádory v jaterním ohbí a proximální části colon transversum. V rámci 

tohoto operačního přístupu se resekuje navíc celý příčný tračník, společně s celou 

a. colica media. Distální hranice resekce dosahuje až k levému, tedy slezinnému, ohbí. 

Dochází k odstranění lymfatických uzlin ventrálně od hlavy slinivky a v oblasti kmenů 

horních mezenterických cév, především jako prevence metastáz do hlavy pankreatu. 

(Becker, 2005)  

 Mezi komplikace patří možné poranění sleziny při uvolňování levého ohbí 

tračníku. Tento výkon je často příčinou častých průjmů po operaci, jelikož došlo 
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k odstranění proximálního colon transversum, kde probíhá až 90 % resorpce vody. 

(Penka, 2008)  

Levostranná hemikolektomie 

 U nádorů v oblasti slezinného ohbí a colon descendens se využívá levostranné 

hemikolektomie. Zahrnuje poměrně rozsáhlé odstranění úseku tlustého střeva 

od distální části příčného tračníku, přes slezinné ohbí a sestupný tračník 

až po sigmoideum. Resekce se opět týká také lymfatického povodí a mediální kolické 

tepny, společně s dolní mesenterickou tepnou. V případě rozšířené levostranné 

hemikolektomie může být zachován sestupný tračník. K obnově střevní kontinuity 

se tvoří anastamóza mezi proximální částí příčného tračníku a dolním úsekem 

sigmoidea. (Penka, 2008) 

 Karcinom slezinného ohbí a sestupného tračníku může metastazovat 

do lymfatických uzlin při levém okraji aorty až k levé ledvinné žíle. Mezi komplikace 

související s operačním zákrokem patří poranění sleziny a levého močovodu. (Becker, 

2005) 

2.2.7 Prognóza 

 Kolorektální karcinom patří mezi dobře léčitelné, pokud je zachycen včas, 

jelikož dlouho roste lokálně a metastazuje až v pokročilých stádiích. Léčba pokročilých 

stádií maligních nálezů je obtížná, přesto u řady pacientů vede ke kvalitnímu životu, bez 

klinických projevů, a k dlouhodobějšímu přežívání. (Mármol, 2017; Horvat, 2019) 

2.2.8 Prevence 

 Lidé, kteří patří do rizikové skupiny, by měli být sledováni i přes to, že nemají 

žádné klinické příznaky onemocnění kolorektálním karcinomem. Do rizikové skupiny 

patří především pacienti, kteří mají v rodinné anamnéze výskyt kolorektálního 

karcinomu, či jiných nádorových onemocnění, dále pak osob s nadváhou, osob 

s nezhoubnými polypy v tlustém střevě a osob s chronickým střevním onemocněním 

(např. ulcerózní kolitida). (Vorlíček, 2012; Dušek, 2012) Nezhoubné polypy v tlustém 
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střevě jsou indikovány k chirurgickému odstranění, většinou endoskopicky, aby 

nedocházelo k jejich přeměně v maligní nálezy. Pacienti po odstranění nezhoubných 

polypů jsou dále pravidelně sledováni. (Kubota, 2006) 

 Incidence vzniku onkologického onemocnění tlustého střeva stoupá s věkem. 

V návaznosti na tuto skutečnost patří v České republice každý občan nad 50 let 

do screeningového programu. U osob s výskytem kolorektálního karcinomu 

v příbuzenstvu prvního řádu se doporučuje zahájit screening po 40. roce života.  

Metodou první volby screeningu je takzvaný hemokult, tedy vyšetření stolice testem 

na přítomnost okultního krvácení. Nádory střeva totiž občas krvácí a krev se tak dostává 

do stolice, ale v minimálním množství, tudíž pacient sám krev ve své stolici nepozoruje. 

Pacient obdrží sadu na odběr vzorků ze tří po sobě jdoucích stolic, které jsou následně 

zkoumány v laboratoři. Pokud je množství krve ve stolici vyšší než 2 ml, výsledek testu 

je pozitivní a následují další vyšetření k vyloučení, nebo potvrzení přítomnosti nádoru. 

Nejčastějším zobrazovacím vyšetřením v případě pozitivity hemokultu je kolonoskopie. 

Test na okultní krvácení však může být i falešně pozitivní. Falešná pozitivita může být 

způsobena zánětlivými změnami, krvácením z hemoroidů či přítomností některých 

potravin ve stravě během testování. Potraviny s vyšším obsahem železa by se správně 

během testování měly z jídelníčku vyřadit. Jedná se o některé druhy zeleniny (květák, 

špenát, brokolice, ředkvičky) a červené maso. (Vorlíček, 2012; Dušek, 2012) 

 Důležitou součástí prevence kolorektálního karcinomu je také vhodné 

stravování. Výzkumy odborníků se shodují na tom, že existuje spojitost mezi častou 

konzumací červeného masa a vznikem kolorektálního karcinomu. Je vhodné omezit 

konzumaci uzenin a nadměrnou spotřebu tuků, především těch živočišných. Mléčné 

výrobky se doporučuje volit s nižším obsahem tuku. Rostlinné tuky jsou nejvhodnější 

lisované za studena. Ztužené rostlinné tuky je dobré střídat. Doporučen je vyšší příjem 

ovoce, zeleniny a obilné vlákniny. Při přípravě masa je vhodnější vaření, dušení, 

popřípadě pečení při nižších teplotách. Samozřejmostí je omezení alkoholu a kouření, 

v lepším případě toto úplně eliminovat. (Dušek, 2012) 
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2.3 Slinivka břišní (pankreas) 

 Slinivka břišní je jak exokrinním, tak endokrinním sekundárně 

retroperitoneálním orgánem tvaru háku, či kladívka. U dospělého člověka měří 

12-20 cm na délku, 3-5 cm na výšku a 1-3 cm na šířku. Je uložena v levé horní oblasti 

břicha za žaludkem a před dolní dutou žílou a břišní aortou. Anatomicky se člení 

na 3 části — hlavu, krk, tělo a kaudu.  

2.3.1. Anatomie 

 Pro porozumění řadě patologických příznaků slinivky je důležité znát její polohu 

a vztahy s okolními orgány.  

 Slinivka je sekundárně retroperitoneální orgán, což znamená, že jeho zejména 

ventrální část, která prominuje do bursa omentalis, je překryta peritoneem. Část 

slinivky je také obklopena peritoneálním tukem. Od samotného retroperitonea 

je slinivka oddělena membránou, která je pozůstatkem embryonálního mezoduodena, 

a srůstá s nástěnným peritoneem.  

 Topograficky největší význam má hlava pankreatu (caput pancreatis), jenž 

je uložena před tělem obratle L2, směrem do středu břišní dutiny. Celou hlavu 

obkružuje duodenum, s nímž má slinivka také společné cévní zásobení. Tento vztah 

je důležitý při chirurgickém odstranění hlavy slinivky, kdy společně s ní musí být 

odstraněn i dvanáctník. Obstrukce duodena je častým projevem většího nádoru 

lokalizovaného právě v hlavě pankreatu.  

 Dorsálně za horní částí dvanáctníku prochází hlavní žlučovod (ductus 

choledochus), který následně vstupuje do pankreatu, kde míří laterálně ke společnému 

vývodu. Jeho obstrukce způsobená nádorovým růstem v hlavě slinivky může způsobit 

žloutenku, která často bývá jedním z prvních příznaků onkologického onemocnění. 

Další strukturou, která leží v bezprostřední blízkosti hlavy pankreatu je počátek portální 

žíly (vena portae), která leží dorsálně od její kraniální poloviny. Prorůstání nádoru 

do vena portae je jednou z nejčastějších kontraindikací chirurgického odstranění 

slinivky. Na distální části hlavy pankreatu se nachází hákovitý výběžek (processus 
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uncinatus pancreatis), přes který vybíhá arteria a vena mesenterica superior. (Krška, 

2019) 

 Tělo pankreatu (corpus pancreatis) je užší než hlava a dosahuje až k levé 

ledvině. Na průřezu má trojúhelníkovitý tvar. Jeho část dorsálně kříží břišní aortu, což 

se na tvaru projevuje jako ventrální vyklenutí, tzv. tuber omentale, které zasahuje 

do omentální bursy. Dále se dorsálně od těla nachází plexus solaris — sympatická 

nervová pleteň a arteria mesenterica superior, která odstupuje z již zmíněné břišní 

aorty. Podél corpus pancreatis probíhá arteria a vena lienalis, které cévně zásobují 

slezinu. Ventrálně před tělem slinivky se nachází mesocolon transversus, závěs tlustého 

střeva.  

 Ocas pankreatu (cauda pancreatis) je její nejužší část, směřující dorsokraniálně 

ke slezině, s kterou je spojena duplikaturou peritonea. Jeho distální část se nachází 

mimo retroperitoneum. (Čihák, 2016; Krška, 2019) 

2.3.1.1 Cévní zásobení 
 Cévně zásobená je slinivka z truncus coeliacus a z arteria mesenterica superior. 

Krev z pankreatu odtéká, stejně jako u jiných nepárových orgánů, přes vena portae. 

Hlava odtéká cestou vena pancreaticoduodenalis do vena mesenterica superior, 

popřípadě přímo do portální žíly. Tělo a kauda mají obvykle kratší žíly, ústící do vena 

linenalis. 

 Odvod lymfy má slinivka spojený s okolními orgány, jako jsou například 

duodenum, či slezina. Lymfatické uzliny se nachází především v okolí cév, jejich počet 

je individuální a velmi variabilní. Anatomicky je popisováno poměrně velké množství 

uzlin. Pro metastatické šíření nádorů jsou však nejdůležitější nodi lymphatici coeliaci — 

skupina nacházející se v blízkosti truncus coeliacus, a nodi lymphatici mesenterici 

superiores — nacházející se v okolí arteria mesenterica superior. Lymfa z pankreatu 

je odváděna do různých skupin uzlin v okolí, metastázy se tak mohou nacházet na více 

místech současně. (Krška, 2019) 
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2.3.1.2 Histologie 

 Exokrinní část pankreatu produkuje enzymy důležité pro trávení proteinů, 

škrobu a tuků. Je tvořena aciny kónického tvaru, které jsou uspořádané kolem 

centrálních acinárních vývodů a tvoří tak lalůčky oddělené vazivovou tkání. 

Ve vazivové tkáni probíhá cévní řečiště. Vsunuté vývody acinů se postupně spojují 

do intralobulárních a interlobulárních vývodů, z kterých nakonec vzniká hlavní vývod 

pankreatu (ductus pancreaticus major), který se spojuje se žlučovodem ve Vaterovu 

ampulu ustící do dvanáctníku. Nejmenší vývody acinů jsou vystlané jednovrstevným 

dlaždicovým epitelem, ve větších vývodech se epitelové buňky zvyšují a postupně 

přecházejí v kubický epitel. Velké vývody pankreatu jsou vystlány epitelem 

cylindrickým s vmezeřenými mucinózními buňkami. 

 Endokrinní část tvoří shluky Langerhansových buněk, které se shlukují a tvoří 

heterogenní populace, tzv. ostrůvky. Většinou jsou kulovitého tvaru, méně často pak 

ploché, nebo protažené, měří 100 až 200 mikrometrů, ale mohou být i menší nebo 

výrazně větší (až 500 mirkometrů). Od okolních acinů k ostrůvkům přicházejí 

fenestrované kapiláry, kterými jsou bohatě vaskularizované. Langerhansovy ostrůvky 

jsou roztroušeny po celé slinivce, s nejvyšší koncentrací v oblasti jejího ocasu a v počtu 

kolem jednoho milionu tvoří pouze 1-2 % hmoty pankreatu. Existuje pět typů 

Langerhansových buněk, které se liší hormonem, který produkují. Alfa buňky tvoří 

glukagon, beta buňky inzulin, delta buňky somatostatin, gama buňky pankreatický 

polypeptid a epsilon buňky tvoří gherlin. Výsledné produkty jsou secernovány do krve. 

(Krška, 2019) 

2.3.2 Fyziologie pankreatu 

2.3.2.1 Exokrinní část 

 Exokrinní část produkuje denně 1-2 litry pankreatické šťávy, která následně 

od t éká do duodena . Pank rea t i cká š ťáva obsahu je ve lké množ s tv í 

hydrogenuhličitanových iontů, důležitých pro neutralizaci natráveniny ze žaludku 
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s vysokým obsahem chlorovodíkové kyseliny. Mimo to obsahuje také prekurzory 

trávicích enzymů tenkého střeva, které bývají z větší části inaktivní. (Krška, 2019) 

 Tvorba pankreatické šťávy probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se utvoří primární 

sekret, který má stejné elektrolytové složení jako krvení plazma a vzniká aktivním 

vstřebáváním chlorového iontu do acinů, což má za následek pokles potenciálu a vyšší 

vstřebávání vody a sodíkového kationtu. Primární sekret obsahuje také trávicí 

proenzymy a jiné další proteiny. Ve druhé fázi je primární sekret obohacován 

hydrogenuhličitanovými ionty výměnou za anionty chloru. Koncentrace 

hydrogenuhličitanové kyseliny v pankreatické šťávě stoupne na více než 100 mmol/l, 

zároveň klesá množství chloru. Osmolalita a koncetrace sodíkového a draselného 

kationtu se nemění. (Silbernagl, 2016) 

 Tvorba pankreatické šťávy je pod hormonální a nervovou kontrolou. Sekrece 

je stimulována parasympatickými pregangliovými vlákny nervus vagus. Naopak 

tlumena je sympatickými postgangliovými vlákny z plexus coeliacus a plexus 

mesentericus superior. Humorálně je sekrece řízena hormony, produkovanými buňkami 

horního duodena při kontaktu s tráveninou — sekretinem a cholecystokininem. 

Při aktivitě sekretinu je pankreatická šťáva obohacena o hydrogenuhličitanovou 

kyselinu a vodu. Cholecystokinin (CCK) nepřímo aktivuje aciny, které uvolňují větší 

množství trávicích enzymů. Sekrece cholecystokinu je inhibována trypsinem 

vylučovaným v tenkém střevě. (Krška, 2019; Silbernagl, 2016; Denbow, 2015) 

2.3.2.2 Endokrinní část  

 Hormony tvořené jednotlivými buňkami Langerhansových ostrůvků (glukagon, 

inzulin, somatostatin a pankreatický polypeptid) se vylučují přímo do kapiláry 

procházející středem ostrůvku. Tyto hormony vzájemně parakrinně ovlivňují svoji 

tvorbu a sekreci. Tvorba a vylučování hormonů pankreatu do krve se řídí především 

na základě zpětnovazebného systému. (Krška, 2019) 

 Zvýšené množství glukózy v krvi a tedy i v beta buňkách pankreatu spustí 

proces, který vede k uvolnění inzulinu do krve. Glukóza v beta-buňkách je rychleji 

oxidována, což vede ke zvýšení koncentrace adenosintrifosfátu (ATP). Vyšší hladina 
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ATP způsobí uzavření draslíkových kanálů a nastává depolarizace celé beta-buňky. 

Dojde k otevření vápníkových kanálu a tím i k nárůstu jeho koncentrace v buňkách, což 

spustí exocytózu inzulinu. Produkci inzulinu stimulují i zvýšené hladiny aminokyselin 

(arginin a lyzin), mastných kyselin a hormonů (gastrin, sekretin, CCK). Tyto látky 

mohou tvorbu inzulinu stimulovat ve stejné míře jako nervus vagus. Tlumivě pak 

působí somatostatin, glukagon adrenalin a sympatická nervová vlákna. (Silbernagl, 

2016) 

 Sekrece glukagonu je spuštěna hypoglykémií a zvýšenou koncentrací 

glukoplastických aminokyselin (alanin a arginin). Prostřednictvím beta-adrenergních 

receptorů, zvýšenou tvorbu způsobuje také sympatikus a stresové faktory. Produkci 

glukagonu naopak tlumí inzulin a somatostatin. (Denbow, 2015) 

 Zvýšená glykémie, hladina aminokyselin a působení cholecystokininu 

je spouštěcím faktorem pro sekreci somatostatinu.  

 Produkce pankreatického polypeptidu F-buňkami pankreatu se zvyšuje po jídle 

bohatém na bílkoviny a při hladovění. Jeho fyziologická funkce je však dodnes nejasná. 

(Denbow, 2015; Hansen, 2010) 

2.3.3 Patofyziologie 

 Většina enzymů obsažená v pankreatické šťávě je aktivována až v duodenu, 

pomocí trypsinu. V případě, že tato aktivace nastane dříve — v buňkách acinů, nebo 

ve vývodech pankreatu — dochází k samonatrávení tkáně slinivky a tvorbě zánětu, tedy 

akutní pankreatitidy. V lehčích případech může jít pouze o edematózní zduření, horší 

případy jsou provázeny nekrózou s bakteriální infekcí. Tento stav může vést 

k systémové zánětlivé odpovědi až k mnohočetné orgánové dysfunkci a sepsi. Mezi 

příznaky patří intenzivní bolesti v epigastriu, nevolnost, zvracení bez pocitu úlevy, 

rozvoj šoku a další. Akutní pankreatitidu řadíme mezi náhlé příhody břišní. Nejčastější 

příčinou vzniku je biliární onemocnění (žlučníkové kameny), často způsobené dietní 

chybou. Méně běžné příčiny jsou pak alkoholismus, úrazové poškození slinivky, léky, 

hormonální poruchy v těhotenství, operace, endoskopická retrográdní 

cholangiopankreatografie a další. (Krška, 2019) 
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 Chronická pankreatitida se rozvíjí postupně a je doprovázena destrukcí 

exokrinní i endokrinní složky pankreatu. Způsobena je, stejně jako akutní forma, 

aktivací trypsinu uvnitř pankreatického vývodu, což může být způsobeno poškozením 

epitelu, popřípadě dědičnou mutací genu pro trypsinogen. Ve vývodech se tvoří 

vápenaté usazeniny a kameny, které způsobují jejich neprůchodnost. Mezi příznaky 

patří průjmy, steatorea, bolesti, hypokalcemie a diabetes mellitus. Důsledkem této 

diagnózy je insuficience slinivky, způsobená ztrátou funkční tkáně. Příčinou tohoto 

onemocnění je chronický abusus alkoholu, proteinová malnutricie, hyperlipidemie nebo 

hyperkalcemie. (Krška, 2019) 

2.4 Maligní nádory slinivky břišní  

 Karcinom je nejčastějším maligním nálezem pankreatu, tvoří asi 5,5 % ze všech 

nově diagnostikovaných zhoubných nádorů, nejčastěji u osob ve věku mezi 65 a 75 lety. 

Česká republika se nachází na 6. místě ve výskytu tohoto typu rakoviny v Evropě. 

Až 80 % nově diagnostikovaných pacientů je ve fázi, kdy již není možné nádor 

chirurgicky odstranit, tudíž není šance na úplné vyléčení. (Vorlíček, 2012) 

 Zhoubné nálezy na pankreatu rozdělujeme na primární a sekundární. Primární 

pocházejí z neuroendokrinních tkání, z nonepitelárních struktur a především 

z epitelárních vývodových struktur. Poslední zmíněné jsou někdy nepřesně nazývány 

exokrinními nádory. Mezi primárními nádory dominuje duktální adenokarcinom, který 

je jednoznačně nejzávažnějším onemocněním pankreatu a jeho incidence stále roste. 

Jako sekundární nádory pak označujeme metastázy primárních nádorů jiného orgánu 

a infiltraci pankreatu při leukémii. (Becker, 2005) 

2.4.1 Etiologie 

 Odhaduje se, že zhruba 30 % maligních nádorů pankreatu vzniká v závislosti 

na nikotinu. Jiné studie potvrzují značný vliv stravovacích návyků, kdy tučná a masitá 

strava riziko vzniku nádoru slinivky zvyšuje, naopak při dostatečné konzumaci rostlinné 

stravy toto riziko klesá. (Becker, 2005)  
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 U nemocných trpících chronickou pankreatitidou je pravděpodobnost vzniku 

malignity až 6x vyšší. (Duell, 2012) Pacienti s akutní pankreatitidou mají v prvních 

dvou letech od diagnózy až 20x vyšší riziko vzniku nádoru slinivky. (Kirkegård, 2018) 

 Kontakt s některými chemickými látkami, jako je DDT či benzidin, nadměrná 

konzumace alkoholu a kofeinu, či dlouhotrvající diabetes také mohou zvyšovat 

pravděpodobnost vzniku maligního onemocnění pankreatu. (Becker, 2005; Kirkegård, 

2018) 

2.4.2 Genetika 

 Mimo vnějších vlivů, hrají také u karcinomů slinivky určitou roli faktory 

hereditární. U 40 % pacientů trpících dědičnou chronickou pankreatitidou se po 70. roce 

života objeví maligní útvar v pankreatu. Genová mutace, která zapříčiňuje vznik 

chronické pankreatitidy, má podíl na 3 % dědičných a 97 % sporadických karcinomů 

pankreatu. (Becker, 2005). Mezi genetické syndromy, které zvyšují predispozici 

maligního nádoru pankreatu patří hereditární nonpolypózní kolorektální karcinom, 

familiární karcinom prsu s mutací genu BRCA2, Peutzův-Jeghersův syndrom, syndrom 

ataxie-teleangiektazie, familiární atypický mnohočetný mole-melanomový syndrom 

a již zmíněná hereditární pankreatitida (Krška, 2019).  

2.4.3 Klasifikace nádorů pankreatu 

 Maligní nálezy pankreatu klasifikujeme, stejně jako ostatní nádory, klasifikací 

TNM, která je upravena pro tuto lokalizaci a popisuje rozsah a stádium onemocnění. 

Primární nádor je hodnocen číslicí za písmenem T, které je zkratkou pro tumor, 

následovně:  

• TX — nádor nelze z různých důvodů hodnotit 

• T0 — primární nádor není přítomen 

• T1 — nádor má ve svém největším rozměru velikost do 2 cm, včetně 

• T1a — velikost nádoru nepřesahuje v nejdelším rozměru 0,5 cm 
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• T1b — velikost nádoru je větší než 0,5 a zároveň nepřesahuje 1 cm 

• T1c — velikost nádoru je větší než 1 cm a nepřesahuje 2 cm 

• T2 — nádor má ve svém největším rozměru velikost větší než 2 cm, ale 

nepřesahuje 4 cm 

• T3 — nádor má ve svém největším rozměru velikost větší než 4 cm 

• T4 — nádor postihuje truncus coeliacus, a. mesenterica superior nebo a. hepatica 

communis 

 Písmenko N, které představuje slovo noduli, pak hodnotí infiltraci regionálních 

lymfatických uzlin následovně:  

• NX — metastázy v lymfatických uzlinách nelze z různých důvodů hodnotit 

• N0 — přítomnost metastáz v regionálních uzlinách nebyla prokázána 

• N1 — metastázy jsou přítomny v 1-3 regionálních lymfatických uzlinách 

• N1a — metastázy jsou pouze v jedné lymfatické uzlině 

• N1b — metastázy jsou ve více lymfatických uzlinách 

• N2 — metastázy jsou přítomny ve 4 a více regionálních lymfatických uzlinách 

 A nakonec písmenko M, které představuje slovo metastasis, hodnotí vzdálené 

metastázy v ostatních orgánových strukturách. 

• MX — vzdálené metastázy nelze z různých důvodů hodnotit 

• M0 — přítomnost vzdálených metastáz nebyla prokázána 

• M1 — vzdálené metastázy jsou přítomny v ostatních orgánových strukturách 

(Krška, 2019) 

 Dle TNM klasifikace určuje ošetřující lékař stádium karcinomu. Popisují 

se celkem 4 základní stadia, označená římskými číslicemi I-IV, viz. Tabulka č.1.  

Tumor Lymfatické uzliny Metastáze

Stadium IA T1 N0 M0
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2.4.4 Klinická manifestace 

 Mezi první příznaky adenokarcinomu pankreatu patří: pocit břišní nevůle, 

nechutenství, postupný pomalý úbytek na váze, nevolnosti, bolesti břicha a bolesti 

v zádech. Tyto příznaky mohou trvat i několik měsíců. Dále se příznaky lehce liší 

v závislosti na lokalizaci nádoru.  

 Úbytek hmotnosti může být následkem snížení exogenní sekrece pankreatu, 

kvůli neprůchodnosti pankreatických vývodů, popřípadě snížením příjmu potravy kvůli 

postprandiálním bolestem. Postprandiální bolest je nespecifická, různé intenzity 

v různých oblastech trupu, v závislosti na anatomické lokalizaci a velikosti nádoru. 

Nejčastěji se objevuje v nadbřišku, či intenzivně v oblasti zad. Pacienti trpící těmito 

bolestmi nalézají úlevovou polohu vsedě, v leže se bolest naopak zhoršuje. Bolest zad 

může znamenat infiltraci solárního nervového plexu. (Krška, 2019) 

 U nádorů hlavy, v oblasti Vaterské papily či v processus uncinatus pankreatu se 

vyskytuje ikterus, změna barvy moči a stolice a také pruritus, tedy svědění. Dále 

se u této skupiny nádorů objevuje v 70-90 % Courvoiserovo znamení, což je hmatný 

a nebolestivý žlučník. (Becker, 2005) Toto znamení se také objevuje asi u čtvrtiny 

pacientů s karcinomem těla pankreatu. Zvracení, rychlý úbytek hmotnosti a výrazná 

nauzea se mohou vyskytnout u nádorů prorůstajících do duodena z Vaterské papily, 

popřípadě útlakem způsobeným velkým primárním nádorem hlavy či těla. Občas 

Stadium IB T2 N0 M0

Stadium IIA T3 N0 M0

Stadium IIB T1, T2, T3 N1 M0

Stadium III T1, T2, T3 N2 M0

T4 jakékoliv N M0

Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1

Tabulka č. 1: Stádia karcinomu

Tumor Lymfatické uzliny Metastáze
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se jako první příznak vyskytne akutní pankreatitida u starších pacientů a při předchozí 

bezpříznakové anamnéze. (Krška, 2019) 

 Akutní pankreatitida patří také mezi ranné příznaky papilárního karcinomu. 

Nádorové bujení v periampulární oblasti pankreatu může způsobovat krvácení 

do zažívacího traktu. Bolesti zad a páteře bývají projevem onkologického onemocnění 

ocasu slinivky břišní. Kruté a trvalé bolesti bývají způsobeny prorůstáním 

do retroperitonea. (Vorlíček, 2012) 

 Karcinom slinivky je často provázen migrujícími tromboflebitidami a celkovou 

hyperkoagulací. Situaci, kdy je zhoubný nádor předcházen nebo provázen hlubokou 

žilní trombózou, označují lékaři jako Trousseaův syndrom. Byla prokázána přítomnost 

maligních buněk v trombu, což je důkaz souvislosti mezi krevní sraženinou 

a metastatickým procesem.  

 Mezi další příznaky pokročilého nádoru patří zvětšení sleziny, ascites a zvětšení 

Virchowovy uzliny nad levým klíčkem s infiltrací metastatickými buňkami. Také náhlý 

nástup diabetes mellitus bez predispozic, který může být způsoben diabetogenními 

faktory nádoru, lze zařadit mezi klinické příznaky karcinomu slinivky břišní a měla 

by být provedena dostatečná diagnostika, vedoucí k potvrzení, či vyvrácení této 

skutečnosti. (Krška, 2019) 

2.4.5 Definice typů maligních nádorů pankreatu 

 Nejčastější a nejagresivnější nádory slinivky představuje skupina epiteliálních 

exokrinních nádorů. V rámci této skupiny dominuje duktální adenokarcinom (PDAC) 

produkující hlen. 

 Mimo duktálního adenokarcinomu, nalezneme ve skupině epiteliálních nádorů 

tyto malignity: 

• Serózní cystadenokarcinom 

• Mucinózní cystadenokracinom 

• Intraduktální papilární mucinózní karcinom 
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• Solidní pseudopapilární karcinom 

• Acinární karcinom 

• Pankreatoblastom 

 Vzácnější malignizace se pak objevuje u neuroendokrinních nádorů slinivky 

a nádorů v oblasti Vaterské papily. Výskyt lymfomu pankreatu je ojedinělý. (Krška, 

2019) 

2.4.5.1 Duktální adenokarcinom 

 Duktální adenokarcinom postihuje především osoby v 6. až 8. dekádě života 

a o něco častěji se vyskytuje u mužů. Nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou 

nikotinismus a chronická pankreatitida. Ve více jak polovině případů se vyskytuje 

v hlavě pankreatu, méně často pak v těle a ocase a vyjímečně prostupuje celý pankreas. 

Dorůstají až velikosti několika centimetrů, přičemž větší bývají v těle a kaudě. 

Po resekci nádorové tkáně můžeme pozorovat žlutobílou až šedou hmotu prostoupenou 

vazivem. (Krška, 2019; Zavoral, 2005) 

 Morfologicky jsou tyto nádory heterogenní. Mohou být tvořeny buňkami 

kubickými, prstencovými či obrovskými. Diferenciace může být velmi nízká, nebo 

naopak velmi vysoká a často k nerozeznání od benigních útvarů. 

Dle charakteristiky nádorových buněk lze rozlišit několik typů duktálního 

adenokarcinomu (Krška, 2019):  

• Mucinózní necystický karcinom 

• Karcinom z buněk tvaru pečetního prstenu 

• Adenoskvamózní karcinom 

• Anaplastický (nediferencovaný) karcinom 

• Nediferencovaný karcinom s buňkami podobnými osteoklastům 

• Smíšený duktálně-endokrinní karcinom 
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 Nejčastějším příznakem bývá ikterus. Pokud je postiženo tělo či ocas, je nádor 

často diagnostikován až v pokročilém stadiu, kdy prorůstá do žaludku, tračníku, levé 

nadledviny, ledviny nebo magistrálních cév. (Hlavsa, 2008) Metastázy se vyskytují 

především v lokálních lymfatických uzlinách a játrech, dále pak v plicní tkáni 

a nadledvinkách. Ve velmi pokročilém stádiu je infiltrováno peritoneum. (Becker, 2005) 

 Prognóza u pacientů s diagnostikovaným duktálním adenokarcinomem 

je nepříznivá. Pětileté přežití je zaregistrováno pouze u zhruba 10 % pacientů, medián 

přežití je 18 měsíců a to i po provedené resekci kurativního charakteru. Pokud 

je adenokracinom posouzen jako neresekabilní, pacienti nepřežívají déle než 12 měsíců. 

(Hlavsa, 2008)  

2.4.5.2 Cystické nádory pankreatu 

 Cystické nádory pankreatu patří mezi cystické léze, společně se zánětlivými 

tekutinovými kolekcemi a nenádorovými cystickými lézemi. Většina z cystických 

nádorů bývá benigního charakteru, avšak některé druhy mají poměrně vysoké tendence 

k malignizaci. Proto je důležité jakoukoliv cystickou lézi sledovat a zahájit vhodnou 

léčbu, aby se předcházelo vzniku maligního tumoru. (Krška, 2019; Zavoral, 2005) 

 Projevit se mohou dlouhodobými bolestmi břicha, nauzeou, zvracením, ikterem, 

ztrátou váhy a atakou akutní pankreatitidy. Asymptomatický průběh může nastat 

až u 30 % pacientů. Prognóza těchto nádorů bývá často příznivá. Rizikové faktory 

pro cystické nádory pankreatu nejsou jednoznačně stanoveny, s výjimkou vyššího věku. 

Výzkumy ukázaly, že vyšší riziko diagnózy pankreatické cysty je u pacientů 

s autosomálně dominantní polycystózou ledvin, konkrétně se jedná až o 10 % pacientů 

s touto chorobou. (Krška, 2019)  

 Cystické léze rozlišujeme dle původu a produkce mucinu. Mezi neoplazie, které 

neprodukují hlen, řadíme serózní cystadenom (SCA) a solidní papilární neoplazie 

(SPN). Do mucinózní skupiny pak spadají intraduktální papilární mucinózní neoplazie 

(IPMN) a mucinózní cystická neoplazie (MCN). Obecným pravidlem je, že serózní 

nádory (SCA) jsou považovány za benigní a nádory mucinózní (MCN a IPMN) 

za potenciálně maligní až maligní. (Hlavsa, 2008) 
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 Potenciál uvedených typů cystický nádorů k malignizaci a specifika jejich 

výskytu jsou shrnuta v Tabulce č. 2:  

Intraduktální papiplární mucinózní neoplazie 

 IPMN je histologicky charakteristická přítomností cylindrického epitelu, 

produkující mucin. Tato neoplazie může být přítomna kdekoliv v tkáni pankreatu, 

nejčastěji však v jeho hlavě. Mezi rizikové faktory intraduktálních nádorů patří 

inzulin!dependentní diabetes mellitus, chronická pankreatitida a výskyt 

adenokarcinomu v rodinné anamnéze. (Zavoral, 2005) 

 Rozlišujeme dva druhy, v závislosti na pankreatickém vývodu, z kterého nádor 

pochází. MD-IPMN (main duct IPMN), tedy neoplazie pocházející z hlavního vývodu 

pankreatu, může progredovat do malignity až v 92 %. Charakteristická je pro ně lokální 

či difúzní dilatace hlavního vývodu nad 5 mm, bez známek obstrukce. BD-IPMN 

(branch duct IPMN), tedy neoplazie vedlejšího vývodu slinivky, progreduje 

do maligního stádia ve 42 % případů. Jejich nález často bývá náhodný a průběh 

asymptomatický . Mezi r izikové faktory intraduktálních nádorů patř í 

inzulin!dependentní diabetes mellitus, chronická pankreatitida a výskyt 

adenokarcinomu v rodinné anamnéze. (Krška, 2019) 

SCA MCN IPMN SPN

Věk 6. až 7. dekáda 4. až 5. dekáda 6. až 7. dekáda 2. až 4. dekáda

Pohlaví ženy ženy muži ženy

Typická 
lokalizace tělo, ocas tělo, ocas hlava tělo, ocas

Vyšetřovaný 
pohyb Levá Pravá

Vyšetřovaný 
pohyb Levá

Tabulka č. 2: Malignizace cystických nádorů
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Mucinózní cystická neoplazie  

 MCN bývají samostatné cysty produkující mucin, nejčastěji lokalizované v těle 

nebo kaudě pankreatu. Téměř výlučně postihují ženy středního věku, až 98 % pacientů 

s touto diagnózou jsou ženy mezi 40 a 50 lety.  

 Na CT jsou tyto cysty často pozorovány s periferní kalcifikací, pokud 

kalcifikace tvoří jakousi skořápku kolem cysty, je na místě podezření na malignitu. 

 Nemucinózní cystické léze pankreatu malignizují jen velmi vzácně, proto 

nebudou podrobněji popsány. (Zavoral, 2005) 

2.4.5.3 Neuroendokrinní nádory pankreatu 

 Neuroendokrinní nádory jsou druhou nejčastější malignitou slinivky. Většina 

z nich je často diagnostikována náhodně v závislosti na CT provedeném z jiného 

důvodu. Mezi příznaky patří bolesti břicha a úbytek hmotnosti. Celkové pětileté přežití 

se pohybuje kolem 60 %, deseti let se dožívá 38 % pacientů. (Hlavsa, 2008) 

 Až 90 % těchto nádorů je označováno za tzv. nefunkční pankreatické endokrinní 

neoplazie (NF-PNET). Jak už název této většinové skupiny napovídá, jedná 

se o hormony, které neprodukují žádný hormon. Více jak polovině pacientů 

je NF⁃PNET diagnostikována až v metastatickém stádiu, přibližně 21 % nádorů je pak 

v době diagnózy již lokálně pokročilých. (Krška, 2019; Zavoral, 2005) 

 Funkční pankreatické neuroendokrinní nádory (F-PNET) postihují buňky 

Langerhansových ostrůvků, popřípadě kmenové buňky duktálního epitelu. 

Charakteristické jsou symptomy související s produkcí hormonů nádorově změněnými 

buňkami do krevního oběhu. Funkční neuroendokrinní neoplazie se v klinické praxi 

rozlišují dle hormonu, který produkují na inzulinom, gastrinom, VIPom (nádor 

produkující vazoaktivní intestinální peptid), glukagonom a somatostatinom. Sekrece 

pouze jednoho hormonu je známkou dobře diferencovaného nádoru a s tím souvisí také 

příznivější prognóza. Inzulinom, tedy nádor produkující inzulin, se projevuje příznaky 

psychiatrické či neurologické povahy. Při přítomnosti nádoru produkujícího gastrin 

(gastrinom) se objevují žaludeční vředy a průjmy. Vazoaktivní instestinální peptid 
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produkující nádor způsobuje u pacientů vodnaté průjmy. Kožní změny, hubnutí a anémii 

má na svědomí přítomnost glukagonomu. A nakonec somatostatinom způsobuje průjmy, 

hubnutí, dyspepsii, žlučníkové kameny, anemii a bolesti břicha. (Krška, 2019) 

2.4.5.4 Lymfomy pankreatu 

 Lymfom pankreatu je poměrně vzácný nádor lymfatických uzlin a mízní tkáně 

vznikající v blízkosti slinivky. Jeho příznaky jsou velmi podobné jako příznaky 

adenokarcinomu, avšak jeho prognóza je mnohem příznivější. Pětileté přežití pacientů 

se pohybuje kolem 55 %. (Hlavsa, 2008) 

2.4.6 Diagnostika  

 Laboratorní vyšetření nádorových markerů (CEA, CA 19-9, CA 50) má poměrně 

nízkou senzitivitu, okolo 67 %, a tudíž je, jako diagnostická metoda časných stádií 

karcinomu pankreatu, toto vyšetření nevhodné. Ultrasonografie má senzitivitu o něco 

vyšší, literatura uvádí až 80 %, překážkou však často bývá náplň střev, která 

znemožňuje diagnostiku karcinomů v oblasti ocasu pankreatu. (Becker, 2005) 

 Naopak mezi přesné metody diagnostiky patří spirální počítačová tomografie, 

popřípadě CT angiografie, které odhalí nádor v 97 % případů. Dále pak metoda 

endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) a endosonografie odhalí 

přibližně 90 % nádorů menších, než 3 cm. Vzhledem k nepříjemnosti metody ERCP 

se stále častěji volí zobrazení funkce slinivky a žlučovodů pomocí magnetické 

rezonance, tento způsob vyšetření dosahuje téměř stejné kvality jako ERCP, pyšní 

se senzitivitou 86-97 %  (Lomanto, 1997).  

 Falešně negativní výsledky může CT či abdominální ultrasonografie podávat 

až u 25 % pacientů s periampulárním karcinomem, i v pokročilých stádiích jsou patrné 

pouze sekundární důsledky nádorového bujení, jako je například dilatace ductus 

pancreaticus, nebo ductus choledochus. V takových případech je tedy nutné provést 

ERCP a endoskopii, které mají senzitivitu nejvyšší, pro pacienta jsou však nepříjemné 

a zbytečně zatěžující. (Becker, 2005) 
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2.4.7 Léčba  

Chemoterapie 

 Chemoterapie, jak ji dosud známe, prokazatelně zlepšuje kvalitu přežití, 

podstatné prodloužení života však nepřináší. V kombinaci s radioterapií, může 

chemoterapie dosáhnout poměrně kvalitního paliativního efektu. Samotný karcinom 

slinivky však není radiosenzitivní a radioterapie se tedy samostatně nepoužívá. 

(Vorlíček, 2012) 

Chirurgická léčba 

 Jediná metoda, která nabízí šanci na úplné vyléčení je chirurgické odstranění 

nádoru, popřípadě části nebo celého pankreatu. Nejčastějším zákrokem 

je pankreatoduodenektomie. (Shah, 2009) V rámci tohoto zákroku je resekována hlava 

pankreatu, duodenum, dolní žlučovody a žaludeční tělo. Mezi další resekční výkony 

patří totální pankreatektomie a dolní pakreatektomie. Výše uvedené zákroky jsou velmi 

náročné a bohužel je provází vysoká pooperační morbidita.  

 Vzhledem k faktu, že většina pacientů se zhoubným nádorem na slinivce 

přichází až v pokročilém stádiu onemocnění, nejsou výše uvedené radikální výkony 

možné a na řadu tedy přicházejí paliativní spojkové operace. Díky těmto výkonům 

je možné obnovit pasáž duodena, popřípadě předcházet ikteru při útlaku žlučovodu. 

Paliativní spojkové výkony mohou výrazně zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit 

jejich život. (Zavoral, 2005) 

2.4.8 Centrální resekce pankreatu 

 Centrální resekce pankreatu, znamená parciální odstranění slinivky, konkrétně 

se jedná o resekci krčku a proximální části těla. (Shah, 2009) Hlava a ocas pankreatu 

zůstávají zachovány. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o odstranění pouze středního 

úseku, často se pro tento zákrok používá také označení střední či segmentální resekce. 

Indikací k tomuto typu zákroku jsou malé benigní a hraničně maligní tumory povahy 

endokrinních nádorů, mucinózních cystadenomů, intraduktální papilární mucinózní 
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neoplazie, solidní papilární neoplazie a serózních cystických tumorů. V uvedených 

případech není nutné provádět resekci lymfatických uzlin. (Crippa, 2007; Christein, 

2006)  

 Podmínkou pro provedení centrální resekce je umístění nádoru vlevo 

od gastroduodenální tepny a dostatečně dlouhý neporušený úsek levé části slinivky. 

(Goudard, 2014) Střední pankreatoktomie je metodou volby u pacientů, kde chce 

indikující lékař zachovat endokrinní i exokrinní funkci slinivky, gastrointestinálního 

a žlučového traktu. U takových pacientů se předpokládá dlouhodobé přežití, které 

je důvodem pro zachování co nejvyšší kvality života po zákroku. (Kang, 2014; Crippa, 

2007)  

 Obvykle je k provedení centrální resekce pankreatu použit otevřený operační 

přístup, tedy laparotomie. Laparoskopicky zatím není možné provést resekci 

s následnou nutnou rekonstrukcí zbylých částí pankreatické tkáně. V rámci střední 

pankreatektomie provádí chirurg průzkum samotné tkáně slinivky i okolních orgánů, 

resekci neoplastického nálezu, a obnovení kontinuity gastrointestinálního traktu.  

 V první fázi tedy dochází k ohledání okolních tkání a samotného pankreatu. 

Pečlivě je kontrolována celá břišní dutina. Vyšetření manuální palpací podléhají játra, 

žlučník, hlavní žlučovod, žaludek, duodenum, slezina a případně ligamentum 

hepatoduodenale, kvůli možné přítomnosti metastáz. Operatér hledá rozšíření 

v okolních žílách, které by mohlo znamenat portální infiltraci. Kontrolují se také 

lymfatické uzliny a peritoneum.  

 Poté, co chirurg dokončí vyšetření břišní dutiny, následuje fáze samotné resekce. 

Ta je provedena dvěma řezy. Jako první se oddělí krk od hlavy pankreatu a až poté 

od zbytku těla a kaudy. Oba konce resekátu musejí být před dalším pokračováním 

v zákroku podrobeny histologickému rozboru.  

 Finální fází centrální resekce je rekonstrukce zbylých segmentů. V závislosti 

na operatérovi a zařízení, kde je zákrok proveden, se používají různé rekonstrukční 

techniky. Proximální část, tedy hlava pankreatu, je většinou uzavřena pomocí 

mechanické svorky, popřípadě manuální suturou. Rekonstrukce distální části se řeší 

zpravidla anastamózou s jejunem, nebo s dorsální plochou žaludku. (Siquini, 2008)  
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 Mezi komplikace střední pankreatektomie patří tvorba píštěl řezných ploch 

slinivky, riziko jejich tvorby dosahuje až 100 %. (Pratt, 2006) Další častou komplikací 

je únik pankreatických šťáv, který vyžaduje reoperaci. (Christein, 2006) Centrální 

resekce má také vyšší pooperační morbiditu, naopak incidence sekundárního diabetu je 

nižší, než u jiných typů pankreatektomie. Použití tohoto přístupu by mělo být 

indikováno po zhodnocení všech výhod a rizik. (Sauvanet, 2002). 

2.5 Fyzioterapie po operaci břicha 

2.5.1. Kineziologie břišní stěny 

 Břišní stěna je svalový systém, pružně spojující hrudník s pánví. Má významnou 

posturální funkci, na níž se, kromě svalů samotné břišní stěny, podílí také bránice 

a svaly pánevního dna. Společně s m. gluteus maximus a m. iliopsoas ovlivňuje 

postavení pánve a tím i křivku páteře a funkci zádových svalů. Svaly břišní stěny tvoří 

oporu pro vnitřní orgány. Účastní se také dechové funkce, jako pomocné výdechové 

svaly, a břišního lisu. Břišní lis je aktivní zejména při kašli, kýchání a vyprazdňování 

střev. (Dylevský, 2000) 

 Břišní stěna je tvořena čtyřmi, symetricky uloženými a funkčně 

diferencovanými svaly — m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis internus, 

m. obliquus abdominis externus a m. transversus abdominis. Zadní úsek břišní stěny 

dotváří u páteře uložený m. quadratus lumborum.  

 Přímý břišní sval (m. rectus abdominis) vytváří spojení mezi sternem 

a symfýzou a svojí činností k sobě tyto dvě kostní struktury přibližuje, tím podsazuje 

pánev a snižuje bederní lordózu. Svojí izometrickou aktivitou se podílí také na udržení 

vzpřímeného držení těla. Účastní se břišního lisu a pracuje jako pomocný výdechový 

sval. S druhostranným přímým břišním svalem se ve střední části spojuje vazivovým 

pruhem (linea alba).  

 Kontralaterální vnitřní a vnější šikmé břišní svaly (mm. obliquii abdomini) 

na sebe svými vlákny funkčně navazují a tvoří tak souvislý pás kolem celého břicha. 
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Při jejich kontrakci dochází ke stažení břišní stěny v pase, do tvaru písmene "X”. Šikmé 

břišní svaly se podílejí, společně s paravertebrálními svaly, na rotaci trupu, kdy vždy 

dochází ke spolupráci m. obliquus abdominis externus na straně rotace 

a kontralaterálního m. obliquus abdominis internus. Oba svaly se také podílí na břišním 

lisu a dechových pohybech. Dolní část m. obliquus abdominis externus je tvořena 

tenkou šlachou, která nese název ligamentum inguinale (tříselný vaz). Tříselný vaz 

se upíná ke kyčelní a stydké kosti a tvoří rozhraní mezi břichem a stehnem. 

Nad tříselným vazem probíhá tříselný kanál, kde často bývá břišní stěna oslabena 

a může tak docházet k protlačení střevních kliček rozvolněným kanálem, a tím 

i k tvorbě hernia inguinalis (tříselné kýly). (Véle, 2006)  

 Příčný břišní sval (m. transversus abdominis) je nejhlouběji uloženým svalem 

břišní stěny. Jeho aktivita předchází aktivitě všech svalů břišní stěny při pohybech 

v sagitální rovině. Zvyšuje nitrobřišní tlak, čímž podporuje fixaci páteře a snižuje zátěž 

meziobratlových plotének. Je pomocným výdechovým svalem, který spolupracuje 

s bránicí. Funkčně ho lze rozdělit na 3 části, u nichž Véle (2006) předpokládá funkční 

souvislost s jednotlivými segmenty bránice následujícím způsobem: horní část 

m. trasversus abdominis souvisí s přední částí bránice, střední segment příčného 

břišního svalu má vztah k laterální části bránice a horní část transversu se funkčně váže 

k zadní porci bránice. (Véle, 2006)  

2.5.2 Bránice 

 Bránice (diaphragma) je plochý sval, klenutý do hrudníku, který odděluje 

hrudní dutinu od břišní. Diaphragma je hlavním nádechovým svalem s důležitou 

posturální funkcí. Celou bránici můžeme anatomicky rozdělit na 3 části - pars sternalis 

— začínající na processus xiphoideus; pars costalis — začínající na 7. - 12. žebru 

a pars lumbalis — začínající na obratlech L1 až L4. (Páč, 2009) Ve středu bránice 

se nachází její centrální šlacha, tzv. centrum tendineum, kam se upínají všechny 3 její 

části. Kontrakcí bránice při nádechu se centrum tendienum posune kaudálním směrem, 

čímž dojde ke zvýšení objemu hrudní dutiny, poklesu tlaku, pasivnímu roztažení plic 
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a nasátí vzduchu. Naopak relaxace bránice vede k jejímu kraniálnímu posunu, smrsknutí 

elastické tkáně plic a vypuzení vzduchu ven. (Hansen, 2010)  

 Posturální funkce bránice spočívá jednak v její schopnosti ovlivňovat nastavení 

žeber, hrudníku a páteře, a jednak v samotné schopnosti svoji prací zvyšovat tlak 

v dutině břišní a tím stabilizovat pánev a bederní úsek páteře. Posturální a respirační 

funkce bránice jsou spolu úzce spojeny. Pokud chce jedinec podat maximální výkon, 

často dochází k tzv. apnoické pauze, tedy zadržení dechu a zapojení dýchacího svalstva 

ve prospěch posturální složky. (Kolář, 2009) Tuto situaci popisujeme jako Valsalvův 

manévr. Pneumatickou oporu páteře tvoříme uzavřením glottis a pánevních sfinkterů 

po nádechu a současnou kontrakcí svalů břišní stěny a pánevního dna. Tím se zvýší tlak 

v dutině břišní a následkem toho dojde ke snížení axiálního zatížení meziobratlových 

plotének. Valsalvův manévr je vhodný pro stabilizaci páteře při zvedání těžkých břemen 

z předklonu. 

 Skrz bránici také prochází řada orgánů — jícen, aorta, dolní dutá žíla a nervové 

svazky. Správná funkce bránice a její fyziologické napětí je proto důležité, mimo 

posturu a respiraci, také pro správnou funkci výše zmíněných orgánů. S patologií 

bránice často souvisí například reflux jícnu. (Véle, 2006) 

2.5.3 Pánevní dno  

 Svalstvo pánevního dna tvoří pružnou spodinu pánve a brání tak prolapsu 

vnitřních orgánů. Pánevní dno má nezastupitelnou posturální funkci, která byla dlouho 

opomíjena. Je tvořeno dvěma skupinami svalů diaphragma pelvis a diaphragma 

urogenitale. Diaphragma urogenitale nemá pro motorickou funkci velký význam. 

Diaphragma pelvis má přímý vztah k posturální funkci i k dýchacím pohybům, napětí 

jeho svalů ovlivňuje postavení kosti křížové a tím i celého osového orgánu. K vlastním 

svalům pánevního dna řadíme m. levator ani, m. coccygeus a m. sphincter ani externus. 

(Véle, 2006) Porucha v této oblasti způsobí nepřesné řízení změn nitrobřišního tlaku 

a tím osový orgán ztrácí optimální oporu a zpevnění. (Dvořák, 2003) 
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2.5.4 Druhy břišních operací 

 Rozlišujeme 2 typy operací břicha. Starším a klasickým způsobem 

je laparotomie, kdy chirurg přímo otevírá břišní dutinu. Modernějším a šetrnějším 

přístupem se zdají být laparoskopické operace, kdy operatér zavede do dutiny břišní 

speciální endoskopické optické zařízení a operační nástroje.  

2.5.4.1 Laparoskopie 

 V současné době je možné poměrně velkou část operací břišní dutiny provést 

laparoskopicky, tedy endoskopickým minimálně invazivním přístupem. Tato metoda 

funguje na principu vpravení oxidu uhličitého do břišní dutiny, následované zavedením 

tzv. portů skrz břišní stěnu. Porty se zavádějí skrze drobné 10-12 mm velké incize, které 

se počtem liší u jednotlivých druhů operací, zpravidla se jejich počet pohybuje 

mezi 3-5. Zavedenými porty je možné dovnitř břišní dutiny zavést optiku a pracovní 

nástroje. Zavedená optika umožňuje sledování celého operativního procesu 

na monitorech. V některých případech je vhodné kombinovat laparoskopický přístup 

s klasickým laparotomickým, především v případech resekcí orgánů, jejich částí, 

či konstrukce anastamóz. (Páral, 2020) Podmínkou pro laparoskopický přístup 

je hemodynamická stabilita operovaného. (Akhan, 2002) 

2.5.4.2 Laparotomie 

 Klasické laparotomické operace zpravidla začínají řezem ve směru štěpitelnosti 

kůže, při respektování průběhu kožních linií, aby napětí v oblasti rány bylo co nejnižší. 

Výše uvedené zásady mají přinést příznivý kosmetický efekt výsledného tvaru jizvy. 

Mimo výsledný kosmetický efekt, je lokalizace řezu důležitá hlavně k optimálnímu 

přístupu k operovanému orgánu, či struktuře. Obecně se operatéři snaží vést především 

incize příčné, šikmé, popřípadě s tupými úhly. (Páral, 2020)  

 Pro praxi lze dělit laparotomie na podélné, šikmé a příčné. Zastánci příčných 

řezů uvádějí jejich výhodu v nižší incidenci kýly v místě operačního vstupu. Jejich 
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nevýhodou naopak je nemožnost ošetřit všechny břišní orgány najednou, jako tomu lze 

u středních laparotomií vedených podélně. (Pafko, 2006)  

Střední laparotomie 

 Střední laparotomie je tedy univerzálním přístupem k orgánům břišní dutiny, její 

řez je veden svisle ve střední čáře skrz linea alba. Podle délky a lokality incize ji lze 

rozdělit na horní (od sterna k pupku), dolní (od pupku k symfýze) a periumbilikální 

(kombinace horní a dolní střední laparotomie s průběhem kolem pupku). Výhodou této 

metody je rychlý a komplexní přístup ke všem orgánům břišní dutiny. Nevýhodou jsou 

již výše zmiňované časté hernie v místě jizvy.  

Transrektální řez 

 Transrektální řez je dalším typem laparotomického přístupu, řez je veden 

laterálně od střední čáry, svislým směrem a protíná pochvu a rozhrnuje vlákna m. rectus 

abdominis. Pokud je řez umístěn více laterálně a prochází skrz linea semilunaris, zevně 

od přímého břišního svalu, hovoříme o tzv. pararektálním řezu. Tyto přístupy 

se používají u operací tračníku a appendixu.  

Paramediální řez 

 Paramediální řez také spadá do kategorie svislých incizí. Provádí se 1-2 cm 

od střední čáry. Dojde k narušení pochvy m. rectus abdominis a jeho následném 

odtažení, vlastní přístup pak opět probíhá v původní linii. (Páral, 2020)  

Subkostální řez 

 Prvním zástupcem skupiny šikmých řezů je řez subkostální. Jak už název 

napovídá, je veden při okraji dolních žeber, mírně distálně. Je vhodný především 

u obézních osob a u osob, kde dolní žebra svírají tupější úhel. Jeho provedení na pravé 

straně těla zajišťuje optimální přístup ke žlučovým cestám, na levé straně těla pak 

ke slezině. Spojením symetrických řezů vznikne obloukovitý řez v nadbřišku, 

tzv. Whipplerův řez, který umožní přístup k žaludku, slinivce, játrům, žlučníku 

a dvanáctníku. (Páral, 2020; Pafko, 2006) 
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Střídavý řez 

 Střídavý řez dostal své jméno podle svého provedení, kdy se střídají směry řezů 

v jednotlivých vrstvách břišní stěny. Řez začíná mediálně nad spina iliaca superior 

anterior a pokračuje mediálně kaudálním směrem. Incize proniká přes mm. obliqui 

abdominis a m. transversus abdominis střídavě, ve směru svalových vláken, která jsou 

rozhrnována. Riziko vzniku kýly je u tohoto řezu minimální, jeho nevýhodou však 

je nemožnost incizi v případě potřeby rozšířit. Je často využívaný jako přístup 

k appendixu. Alternativou tohoto řezu je řez Lanzův, který je vedený příčně. (Páral 

2020; Pafko, 2006) 

Pfannenstielův řez 

 U gynekologických operací, nejčastěji u císařského řezu se používá řez 

Pfannenstielův. Je veden příčně, v dolní části podbřišku nad symfýzou. Přímý břišní 

sval je roztahován laterálně. (Páral, 2020) 

Lumbotomie 

 Lumbotomie je řez, který vede od laterální strany dolního žeberního oblouku 

mediokaudálním směrem. Nedochází při něm k otevření břišní dutiny, nýbrž se používá 

pro přístup k retroperitoneálním orgánům. (Páral, 2020) 

2.5.5 Patofyziologie a komplikace břišních operací 

 Všechny chirurgické výkony zasáhnou struktury v místě operace i celý 

organismus. V lokalitě vstupu způsobí přímé porušení kůže, podkoží, fascií, svalů, cév, 

nervů, lymfatického systému, tělních dutin a konečně samotného operovaného orgánu. 

Nepříznivý vliv mají operace také na látkovou výměnu, řídící a regulační mechanismy. 

Organismus na toto všechno reaguje a v těle spouští stresové machanismy, čímž dojde 

k vyplavení glukokortikoidů z dřeně nadledvin. Glukokortikoidy působí negativně 

na stavbu kolagenu, který tvoří základ jizvy a tím komplikuje hojení a pevnost 

operačních ran. Ztráta tekutin, minerálních látek, vitamínů, bílkovin a dalších produktů 

buněčného metabolismu, které jsou znatelnější u náhlých onemocnění a úrazů, společně 

s respirační insuficiencí, způsobují narušení acidobazické rovnováhy. Pokles hodnoty 
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pH krve negativně ovlivňuje funkci jater, ledvin a kardiovaskulárního systému. 

Narušená funkce kardiovaskulárního systému spočívá v poruchách srážlivosti krve 

a celkovému oblenění žilního systému, což společně zvyšuje riziko vzniku 

tromboembolické nemoci. Narušení integrity těla a následné obnažení struktur uvnitř 

těla vede k narušení termoregulačních mechanismů a zvýšenému riziku infekce. 

Na negativních vlivech operačních zásahů se podílí i samotná anestezie. Podaná 

myorelaxancia způsobí vymizení svalového tonu, což má nepříznivý vliv na respirační 

funkci a střevní peristaltiku, kdy může dojít až ke vzniku ileózních stavů. Kromě výše 

uvedených negativních faktorů je třeba brát v úvahu také možnou nedokrvenost mozku 

a ledvin, nebezpečí krvácení a poruchy přenosu kyslíku. (Müller, 1992)  

 V případě méně invazivních laparoskopických operací se též vyskytuje řada 

možných patologií, především v souvislosti s vpravováním oxidu uhličitého (CO2) 

do břišní dutiny. Dojde ke zvýšení koncentrace CO2 v arteriích a tím ke zvýšení 

acidózy. Tento stav nazýváme hyperkapnie, která má za následek podráždění sympatiku 

a tím také vznik tachykardie. Zvýšení nitrobřišního tlaku způsobí omezení plicní 

ventilace a cirkulace krve, což způsobí další snížení žilního návratu a tím negativní 

ovlivnění srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů. Vznikne tak bludný 

kruh, který má za následek další zvýšení acidózy. Z výše uvedených důvodů jsou 

laparoskopické operace rizikové pro pacienty se srdeční ischémií a insuficiencí 

a pro hypovolemiky. (Pafko, 1998) 

 Změny v organismu v kombinaci s anestezií vedou k rozvoji tzv. pooperační 

nemoci. Pooperační nemoc zahrnuje celkovou slabost, zvracení, škytavku, místní změny 

v operační oblasti a zástavu plynů, stolice a močení. Může trvat až několik dní, po nichž 

následuje nástup katabolické fáze, kdy pacient čerpá z vlastních zásob organismu. 

Na tuto fázi navazuje fáze anabolická, která trvá až do 26. pooperačního dne a jejím 

výsledkem je zhojení rány a rekonvalescence pacienta. (Müller, 1992)  
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2.5.6 Komplikace břišních operací  

 Komplikace břišních operací můžeme rozdělit na lokální a celkové. Přestože 

jsou komplikace lokální, mohou vyvolávat odezvu celého organismu. Mezi místní 

komplikace řadíme:  

• Krvácení 

• Prosakování obvazového materiálu operační rány 

• Zarudnutí v místě vstupu 

• Bolest, respektive zánět 

• Vznik píštělí (nepřirozených kanálkovitých propojení cév, orgánů, atd.)  

• Dehiscence (rozpad) rány  

• Dekubity 

• Hematom u nedrenovaných operačních ran 

 Celkové komplikace rozdělujeme podle orgánové soustavy, kterou postihují. 

Dle Müllera (1992) jim můžeme přičíst následující příznaky:  

• Tachykardie 

• Narůžovělé sputum 

• Dušnost 

• Kolapsy 

• Tlak u srdce 

• Bolest v průběhu žil 

• Teploty 

• Zvracení 

• Průjem  

 Bronchopulmonální celkové komplikace patří, spolu s kardiovaskulárními, 

mezi nejčastější a nejnebezpečnější. Jsou často způsobeny zahleněním dolních cest 

dýchacích, utlumením dýchání vlivem anestetik a nedostatečnou ventilací. 
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To má za příčinu riziko různých druhů pneumonií — bronchopneumonie, aspirační 

pneumonie nebo pneumonie hypostatické. Mezi tyto komplikace dále můžeme zařadit 

otok hrtanu a laryngospasmus, které bývají způsobeny intubací a provázeny neklidem, 

dušností a různým stupněm cyanózy. Kardiovaskulární komplikace spočívají ve vzniku 

trombů, tromboflebidit a plicní embolie. Tento druh komplikací je spojený především 

s poruchami srážlivosti krve a žilního návratu.  

 Mezi komplikace vzniklé v následku operace v gastrointestinálním traktu 

řadíme, zvracení, průjmy, ileus, moučnivku, škytavku, atonii žaludku a dalších částí 

trávicí trubice, paralytický ileus a v některých případech také zánět příušní slinné žlázy. 

Vylučovací soustava trpí především infekcemi močových cest, často zapříčiněnými  

katetrizací a pooperačními selháními funkce ledvin. (Hrabovský, 2006) 

 Komplikace nastávají i po laparaskopických operacích v důsledku kumulace 

(oxidu uhličitého) CO2 v oblasti jeho transperitoneálního přestupu. Projevují 

se především bolestmi ramen a podklíčkových oblastí. (Graber, 1993) 

2.5.7 Preoperační fyzioterapeutická péče 

 Výhodou plánovaných chirurgických výkonů je možnost zahájení 

fyzioterapeutické intervence již v předoperačním období. Preoperační fyzioterapeutická 

péče se v chirurgii rozvíjí od druhé poloviny minulého století a umožňuje 

fyzioterapeutovi navázat kontakt s pacientem, provést potřebná vyšetření a příznivě 

působit proti strachu pacienta z neznámého stavu po zákroku. Předoperační fyzioterapie 

zahrnuje edukaci týkající se stavu po operaci, nácvik některých pohybových stereotypů, 

lehké kondiční cvičení a především respirační fyzioterapii. Fyzioterapie před zákrokem  

pomáhá předcházet incidenci pooperačních komplikací. (Patel, 2013; Looijaard, 2018) 

Respirační fyzioterapie 

 Respirační fyzioterapie v době před operací si klade za cíl řešit známé 

patofyziologické účinky radikálních zásahů v oblasti břišní dutiny, včetně atelektáz, 

zvýšeného zahlenění dolních dýchacích cest, brániční dysfunkce, snížení kapacity plic 

a snížení svalové síly svalů podílejících se na dýchání a kašli. Je již známo, 
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že kombinací těchto faktorů může dojít k bakteriální proliferaci v dýchacích cestách, 

tvorbě atelektáz a tím ke zvýšení rizika infekce a vážných komplikací. Respirační 

fyzioterapie před chirurgickým výkonem by se pak měla skládat z edukace pacienta 

o efektu anestezie a samotného zákroku na funkci plic, nácviku hlubokého 

prodýchávání a vykašlávání a poučení o časném pooperačním stádiu. (Reeve, 2016; 

Reeve, 2008) Konkrétními technikami prováděnými v rámci dechové rehabilitace 

v předoperační přípravě jsou: základní dechová gymnastika, nácvik správného 

dechového stereotypu, lokalizované dýchání, odporová cvičení, statické a dynamické 

dýchání, izolované dýchání a samotný nácvik vykašlávání s důrazem na přidržení 

operační rány. (Dvořák, 2003) 

Kondiční cvičení 

 Lehké kondiční cvičení má za úkol optimalizovat pacientův stav před operací, 

jakožto prostředek pro zlepšení pooperačních výsledků a zlepšení chirurgických 

možností u pacientů, kteří mají k operačnímu zákroku hraniční způsobilost. Využívá 

aktivních pohybů končetin a prvků cévní gymnastiky, které budou součástí léčebné 

tělesné výchovy také v pooperačním období. Nácvik správných stereotypů se týká 

především, vertikalizace do sedu a stoje a nácviku správné chůze. Pacient je edukován 

a instruován k vertikalizaci přes operovaný bok, s přidržením operační rány. Pokud 

je rána uprostřed, může si pacient zvolit preferovanou stranu, popřípadě se řídíme 

umístěním drenových vývodů. (Kolář, 2009; Veselá, 2007) 

2.5.8 Časná pooperační fyzioterapeutická péče 

 Úkolem časné pooperační péče je prevence rozvoje pooperačních komplikací 

a usnadnění a urychlení návratu pacienta do běžného života. Léčebná tělesná výchova  

(LTV) a její prvky by měly být zařazeny ihned po probuzení pacienta z narkózy. 

Vhodné je provedení pasivních pohybů a některých prvků dechové rehabilitace také 

u intubovaných pacientů, kteří bývají pod vlivem analgosedace. Opět má velký význam 

respirační fyzioterapie, kondiční cvičení, vertikalizace a chůze. Dále je v tomto období 

využíváno polohování, protahovací a relaxační techniky, nácvik sebeobsluhy, péče 

o jizvu a její okolí. Možné je také využití ergoterapie a fyzikální terapie. (Veselá, 2007) 
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Polohování 

 Polohování v krátkých intervalech trvajících od 30 minut do 3 hodin je využíváno 

u pacientů se ztrátou nebo omezením hybnosti a citlivosti určitých částí těla. Proměnlivé 

polohy zajišťují stimulaci senzorických i motorických funkcí, odlehčení kůže, zlepšení 

prokrvení částí těla, prevenci svalových atrofií a kontraktur, deformaci kloubů a působí 

též analgeticky. Polohování má značný vliv na funkční restituci pacienta v pooperačním 

období. (Kolář, 2009) 

 Pozice, do kterých ošetřující personál pacienta nastaví, jsou předem jasně 

definované. Volí se dle typu operace a zahrnují podkládání různých částí těla pomocí 

polštářů a klínů. Podstatná je také elevace končetin, především těch dolních, v rámci 

prevence tromboembolické nemoci. (Müller, 1992) Neméně důležité je podložení 

oblastí, kde prominují kosti, aby nedocházelo k tvorbě dekubitů, které by mohly značně 

komplikovat pacientovo zotavení. Všechny polohy musí být pohodlné, nesmějí 

způsobovat bolest ani bránit případnému pohybu. (Kolář, 2009) 

Respirační fyzioterapie 

 Cílem respirační fyzioterapie je optimalizace ventilačních parametrů 

a průchodnosti dýchacích cest, hygiena dýchacích cest, prevence atelektáz a pneumonií. 

Terapii lze zahájit již v den operace, pokud je pacient dostatečně stabilní, i za cenu toho, 

že dosud není schopen aktivní spolupráce, či je jeho spolupráce omezená. V těchto 

případech využíváme především kontaktního dýchání a reflexního ovlivnění dechu. 

Kontaktním dýcháním cíleně ovlivňujeme délku, intenzitu, plynulost a rychlost výdechu 

prostřednictvím manuálního kontaktu na hrudníku pacienta. Do výdechu lehce pružíme, 

popřípadě můžeme použít vibrací k mobilizaci hlenu v dýchacích cestách. S nádechem 

lehce snižujeme intenzitu manuálního kontaktu a "lákáme” tak pacienta k nádechu. 

(Smolíková, 2010) Reflexně dýchání ovlivňujeme na základě neurofyziologického 

podkladu a vývojové kineziologie. Je nutné brát v potaz také možnosti pohybového 

a posturálního systému pacienta a jeho stereotyp dýchání. (Véle, 2006)  

 S aktivně spolupracujícím pacientem pak využíváme více statické i dynamické 

dechové gymnastiky, dle pacientových možností. Dechová gymnastika je zaměřena 

především na přirozený způsob a rytmus dýchání, dále pak na rozvoj hrudníku 
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a posílení dýchacích svalů. Využívá lokalizovaného dýchání, izolovaného dýchání, 

doprovodného pohybu končetin, atd. V rámci dechové gymnastiky se také provádí 

hygiena dýchacích cest, která zahrnuje vykašlávání, popřípadě autodrenážní techniky. 

(Smolíková, 2010) 

 Dále se v respirační terapii využívá aktivního cyklu dechových technik, dýchání 

s pozitivním expiračním tlakem (PEP), intrapulmonální perkuzivní ventilace a inhalační 

léčby.  

 Dechová rehabilitace pozitivně ovlivňuje psychiku pacienta, svalový tonus, 

peristaltiku a orgány dutiny břišní. (Boden, 2018) 

Kondiční cvičení  

 Kondiční cvičení může probíhat pasivně či aktivně. U pacientů po operaci 

v dutině břišní je toto cvičení většinou aktivní, popřípadě s dopomocí terapeuta. 

Kondiční cvičení by mělo obsahovat prvky cévní gymnastiky, aktivní pohyby končetin 

a procvičení trupového svalstva s ohledem na operační ránu. Aktivní pohyby končetin 

slouží nejen k jejich mobilizaci, facilitaci a případnému zvýšení svalové síly, ale také 

k nácviku samoobsluhy na lůžku. Počáteční dávka kondičního cvičení je alespoň 

10 minut, dvakrát denně s postupnou progresí délky, náročnosti i intenzity s 

přihlédnutím ke stavu pacienta. Pacienta edukujeme a snažíme se ho motivovat k 

provádění některých cviků samostatně několikrát v průběhu dne. Cvičení břišního 

svalstva je možné zahájit 4. - 5. den po zákroku izometrickým cvičením. Cílem 

kondičního cvičení je prevence tromboembolické nemoci a atrofie svalů, zvýšení 

svalové síly, zlepšení koordinace pohybů a rovnováhy, zvýšení vytrvalosti, podpora 

zažívání a eliminačních procesů a také zlepšení psychického stavu pacienta. (Müller, 

1992) 

Vertikalizace a chůze 

 Vertikalizaci zahajujeme co nejdříve po operaci. Postupuje od zvýšené polohy 

hlavy na lůžku, přes sed, ke stoji a končíme nácvikem chůze. Vertikalizace má zásadní 

vliv na vestibulární a kardiovaskulární systém a tím sekundárně i na ostatní tělesné 

systémy. Slouží jako prevence dekubitů, pneumonie a kontraktur. Stoj je pak optimální 

pro funkci bránice, zvyšuje ventilační parametry a usnadňuje vykašlávání a hygienu 
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dýchacích cest. (Kolář, 2009) Časná mobilizace pacientů jednotek intenzivní péče 

na ventilátoru, může výrazně zkrátit potřebu mechanické ventilace a tím urychlit jejich 

zotavení a návrat do běžného života. (Patel, 2013) 

 Pokud je toho pacient schopen, přesuny do sedu zahajujeme již 1. pooperační den.  

(Physiopedia contributors, 2021) Zásadním pravidlem je pacienta naučit vstávat přes 

bok s přidržením operační rány, aby nedocházelo ke zvyšování nitrobřišního tlaku 

a napínání břišní stěny. Zpočátku vertikalizujeme s dopomocí a zároveň kontrolujeme 

stav pacienta, zda nedochází k nadměrnému pocení, zadýchávání, nárůstu krevního 

tlaku a tepové frekvence nebo závrati. Na sed navazuje vertikalizace do stoje, opět 

nejdříve s dopomocí, v ideálním případě, je kromě terapeuta, přítomen i další ošetřující 

pracovník. Opět průběžně kontrolujeme pacientův stav. (Reeve, 2016) S nácvikem 

chůze se obvykle začíná 3. den po operaci. Zahajujeme chůzí s dopomocí, obvykle 

v prvních dnech kolem lůžka, později pak po pokoji. (Physiopedia contributors, 2021) 

Pokud je pacient dostatečně stabilní a jeho stav to umožní, můžeme postupně vzdálenost 

prodlužovat, případně zvýšit zátěž chůzí po schodech. (Reeve, 2016) 

Nácvik sebeobsluhy 

 Do nácviku sebeobsluhy zařazujeme mobilitu na lůžku a trénink běžných denních 

činností. Většina pacientů po chirurgickém zákroku v oblasti břišní dutiny však s těmito 

činnostmi nemá potíže. V takovém případě je pak důležité zejména poučení 

o nevhodných pohybech, kterými by mohlo dojít k narušení procesu hojení, a ohledu 

na možné vývody z tělesných dutin (dreny, nasogastrická sonda, nasojujenální sonda, 

močový katetr, stomie,…) a přístroje monitorující stav pacienta. (Veselá, 2007) 

Péče o jizvu 

 Ve fázi, kdy jsou vytaženy stehy z operační rány, lze zahájit terapii jizvy a edukaci 

pacienta k autoterapii. Terapie jizvy se provádí manuálně vleže na zádech, s pokrčenými 

dolními končetinami a využitím technik měkkých tkání a tlakové masáže. Tlakovou 

masáží se snažíme dosáhnout lepšího prokrvení rány a jejího okolí. Protažením pojivové 

řasy a jejím následným tvarováním do tvaru písmena “S” (popřípadě písmena “C”) 

se snažíme předcházet srůstům jednotlivých vrstev měkkých tkání, které mohou 
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způsobovat bolestivost, popřípadě reflexní změny. Tato terapie by měla být prováděna 

několikrát denně po dobu 10 minut. (Kolář, 2009; Meaume, 2014)   

 Dokud není jizva plně zhojená a bez přítomnosti stroupků, je důležité její 

udržování v čistotě, aby se předešlo případné infekci. Není tedy vhodné ji v této fázi 

promazávat mastmi ani sádlem. V časné terapii rány však můžeme využít oplachování 

teplou sprchou a následného šetrného vysoušení. Promazávání jizvy mastným krémem 

bez parfemace je v pozdějším stádiu však nezbytné k plnému zhojení. (Kolář, 2009) 

Jakmile je rána uzavřena, doporučuje se aplikace silikonových a gelových náplastí 

a obvazů, společně s kompresivní terapií, pokud je pacient schopen ji tolerovat. 

(Meaume, 2014) 

Relaxace 

 U některých případů může být relaxace důležitou součástí fyzioterapie a léčebné 

tělesné výchovy. Zlepšuje psychický stav pacienta, snižuje napětí svalstva a tím 

podporuje celý proces hojení. Relaxovat můžeme lokálně (sval, svalovou skupinu), 

nebo celkově. V praxi lze využít mnoho různých technik, mezi ty nejčastější patří 

Schultzův autogenní trénink, jóga, Jacobsonova metoda progresivní relaxace, hudba, 

aromaterapie a další. (Veselá, 2007) 

Fyzikální terapie 

 Prostředky fyzikální terapie hrají v rehabilitaci poměrně významnou roli, 

využíváme je primárně pro ovlivnění jizvy a jejího okolí. Působíme technikami 

s vazomotorickými, analgetickými, biostimulačními, antiedematózními nebo 

protizánětlivými účinky. Techniky měkkých tkání a tlaková masáž, jako prvky 

mechanoterapie, byly popsány výše. Dále využíváme negativní i pozitivní termoterapii. 

Z negativní termoterapie využíváme prvky kryoterapie (kryosáčky, chladný vzduch, 

aplikaci tekutého dusíku) především pro jejich vazomotorické, analgetické 

a antiedematózní účinky. (Navrátil, 2019; Meaume, 2014) Dále je možná aplikace 

pozitivní termoterapie, konkrétně horké role, pro její myorelaxační účinky. Vhodné 

je také použití elektroterapie, zejména interferenčních proudů, především pro jejich 

analgetické, antiedematózní, myorelaxační, hyperemizační a trofotropní účinky. 

(Navrátil, 2019) Své nezastupitelné místo má v dnešní době při terapii jizev fototerapie, 
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konkrétně aplikace polarizovaného záření prostřednictvím laseru či biolampy 

s biostimulačním, protizánětlivým, vasodilatačním, antiedematózním a regeneračním 

účinkem. (Meaume, 2014) 

Kondiční ergoterapie 

 Vzhledem k poměrně rychlému návratu pacientů po břišních operací do původní 

kondice a běžného života, má zde ergoterapie roli spíše podpůrnou, jelikož pacienti 

většinou nepotřebují další nácvik všedních denních činností. Kondiční ergoterapie 

se zabývá především odpoutáním pacientovy pozornosti od nemocničního prostředí 

a zlepšením jeho psychického stavu. Využívá poslechu hudby, čtení, kreslení, luštění 

křížovek, ručních prací a společenských her. Indikace konkrétní činnosti pak závisí 

především na preferencích pacienta. Velký význam má tento způsob terapie především 

u onkologických pacientů. (Jankovský, 2005; Kirsh, 2019) 

2.5.9 Pozdní pooperační fyzioterapeutická péče  

 Fáze pozdní pooperační fyzioterapeutické péče začíná 3 měsíce po propuštění 

pacienta do domácí péče. Má za úkol obnovit fyzickou aktivitu, kterou pacient 

vykonával před operací, a návrácení do běžného života. V prvních týdnech je důležitá 

především edukace pacienta vzhledem k jeho pohybovým možnostem a upozornění 

na kontraindikované činnosti. Pacienti by neměli zvedat a nosit těžké předměty, 

provádět stavební práce, skoky, kliky, sed-lehy a kontaktní sporty. (Veselá, 2007)  

 Pravidelné cvičení a aerobní aktivita je důležitá v prevenci úbytku svalové 

a kostní hmoty a k získání plné kondice. Ideální aktivitou je chůze, obměnou pak může 

být nordic walking, jízda na rotopedu, na kole, léčebná tělesná výchova a relaxační 

cvičení. Doporučit lze také plavání, ovšem pouze v případě, že je jizva již zhojena, 

nedoporučuje se plavat v přírodních zdrojích a znečištěné vodě, kvůli možným 

infekcím. Doporučená frekvence pohybové aktivity je 3-5x týdně alespoň 30 minut. 

V prvních týdnech by neměla maximální tepová frekvence přesáhnout 120 tepů 

za minutu. Pokud je jizva zhojená, lze izometricky posilovat především šikmé břišní 

svaly. Úplné zhojení a stabilizace jizvy trvá přibližně 2 měsíce. Obecně se doporučuje 

zvyšovat fyzickou zátěž až 3-6 měsíců po provedeném zákroku. (Veselá, 2007) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 
3.1 Metodika práce 

 Speciální část bakalářské práce vznikla na základě absolvování souvislé odborné 

praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, v období mezi 18. lednem 

a 12. únorem 2021. Veškerá terapeutická intervence probíhala pod dohledem zkušeného 

supervizora.  

 Sběr dat pro kazuistiku probíhal na Klinice anesteziologicko-resuscitační 

intezivní péče, na chirurgické jednotce intenzivní péče a na standartním chirurgickém 

oddělení. Pacientka, jejíž kazuistika je v této části práce zpracována, obdržela k podpisu 

informovaný souhlas, kde udělila povolení ke sběru dat získaných v průběhu terapie. 

Informovaný souhlas byl zaslán spolu s žádostí Etické komisi UK FTVS ke schválení 

projektu. Vyjádření etické komise a dokument informovaného souhlasu jsou přiloženy 

k této bakalářské práci jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2.  

 V rámci vyšetření pacientky byly použity následující metody:  

• Vyšetření měkkých tkání dle Lewita 

• Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

• Palpační vyšetření svalů a svalového tonu, dechové vlny a respiračních fenoménů, 

jizev, postavení pánve 

• Aspekce k vyšetření dechového stereotypu, stoje, sedu a chůze 

• Neurologické vyšetření za použití neurologického kladívka 

• Antopometrie dle Haladové za pomoci krejčovského metru 

• Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

• Vyšetření úchopů dle Haladové 

• Orientační vyšetření svalové síly s hodnocením dle stupnice Jandova svalového 

testu 

• Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů za pomoci plastového goniometru 

• Barthel index k vyšetření všedních denních činností (ADL) 
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• Rhombergův stoj 

• Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

 Na základě vyšetření byla poté aplikována terapie, přizpůsobená aktuálnímu 

stavu pacientky. Metody použité v terapii byly voleny na základě znalostí získaných 

dosavadním studiem fyzioterapie na UK FTVS. Terapie se skládala z těchto metod:  

• Respirační fyzioterapie dle Smolíkové 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita 

• Mobilizace dle Lewita 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata 

• Pasivní a aktivní pohyby a individuální LTV dle Haladové 

• Vertikalizace a nácvik chůze dle Haladové 

• Postizometrická relaxace (PIR) dle Lewita 

• Antigravitační relaxace (AGR) dle Zbojana 

	 V terapii byly také použity pomůcky, konkrétně se jednalo o nízké chodítko 

a overball. Celý terapeutický proces byl uzavřen provedením výstupního 

kineziologického rozboru.  


3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L. K., žena 

Ročník: 1955 

Diagnóza: Zhoubný nález — Adenokarcinom colon ascendens 

Zhoubný nález — Intraduktální papilární mucinózní 

neoplazie (IPMN) hlavního vývodu pankreatu 

Anemie NS 

Akutní posthemoragická anemie 

Hypotyreóza 

Asthma 

C18.2 

C25.0 

D64.9 

D62 

E03.9 

J45.9 
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Status preasence:  

a) objektivní:  

 Pacientka je při vědomí, pod vlivem odeznívající anestezie, na úplné plicní 

ventilaci se spontánní aktivitou dýchání (intubována), komunikuje pomocí pohybů 

hlavy a očí. Zavedena nasogastrická a nasojujenální sonda, centrální žilní katetr, 

epidurální katetr. Na přední straně hrudníku svody pro kontinuální měření EKG. 

Pooperační rána ve středu břicha po zákroku zakrytá, neprosakuje, na pravé straně trupu 

vyvedeny 2 dreny, lehce naplněny.  

	 Hmotnost 69 kg, výška 180 cm, BMI 21,3  

 SaO2 98%, TF 94 tep/min, TK 105/45 

b) subjektivní:  

 Pacientka se cítí unavená, ale nic jí nebolí.  

 Rodinná anamnéza: Matka zemřela v 86 letech, měla srdeční arytmii. Otec 

zemřel v 68 letech na komplikace s onemocněním ledviny. Bratr ve 29 letech podstoupil 

operaci mozkového tumoru, má substituovány hormony štítné žlázy. Oba synové zdraví, 

bez obtíží se zažívacím traktem.  

 Osobní anamnéza: V roce 1997 pacientka podstoupila totální thyreodektomii. 

Stav po léčbě karcinomu levého prsu (2007) — exenterace lymfatických uzlin, 8 cyklů 

chemoterapie, radioterapie. V roce 2008 parciální masektomie vlevo. Léčí se s asthma 

bronchiale, anemií a hypotyreózou.  

 Nynější onemocnění: Pacientka s nálezem tumoru colon ascendens 

(11. 1. 2021) histologicky středně diferencovaným adenokarcinomem. Dále nalezena 

intraduktální papilární mucinózní neoplazie hlavního vývodu pankreatu o velikosti 

43 mm. Na magnetické rezonanci (18. 1. 2021) nalezeny 3 hemangiomy jater, léčba 

prozatím indikována konzervativní. Na základě výše uvedených nálezů byla provedena 

pravostranná hemikolektomie a centrální resekce pankreatu laparotomickým přístupem, 

dne 26. 1. 2021. Pacientka je tedy 2. den po operaci. 
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Farmakologická anamnéza:  

Analgézie:  

• Paracetamol 1 g i. v. 1-1-1 d. p. 

• Novalgin 1g i. v. 1-1-1 d. p.  

Bolusové podání:  

• Controloc 20 mg i. v. 1-0-1 

• Kinito 50 mg p. s. 1-1-1  

• Degan 10 mg i. v. 1-1-1 

• Panzytrat 25 000 j p. s.  

• Fraxiparin 0,4 ml s. c. 0-0-0-1 

• Letrox 100 µg p. o. 1-0-0 nalačno 

• Flixotide Diskus 100 µg inh. 1-0-0 

• Nasonex 50 µg nas. p. p. 

Kontinuální infuze: 

• Humulin R 50 j i. v. 

• Plasmalyte 1000 ml kont. i. v.  

Výživa:  

• Smofkabiven 1970 ml kont. i. v.  

• Cernevit + Nutryelt i. v. 1-0-0 

 Gynekologická anamnéza: Pacientka je gynekologicky a mamograficky 

sledována. Porodila 2 děti přirozenou cestou. Menopauza se dostavila v 52 letech.  

 Pracovní anamnéza: Vyšetřovaná pracuje v rodinné firmě jako strojní 

inženýrka.  

 Sociální anamnéza: Žije v bytovém domě s výtahem společně s manželem.  
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 Sportovní anamnéza: Příležitostně provozuje pěší turistiku, za příznivého 

počasí. 

 Abuzus: Nekouří, nepije alkohol. 

 Alergie: Biseptol — při požití se objevuje exantém.  

 Výpis ze zdravotnické dokumentace: Výkon v kombinované anestezii 

se zavedeným epidurálním katetrem. Invaze bez komplikací. Autotransfuze neodebrána 

pro anémii již před výkonem. Od úvodu sklon k hypotenzi, nejdříve frakcinovaně 

podáván Efedrin, poté nasazen Noradrenalin kontinuálně v dávce do 0,023g/kg/min. 

Během výkonu podáno 2000 ml krystaloidů, 1000 ml koloidů. Krevní ztráta 

do 500 ml krve. Kontrolní ASTRUP (Hb 85), transfuze nepodána. Diuréza 300 ml čiré 

moči. Po výkonu sledována na KARIP k další terapii.  

Plán další terapie: RTG srdce a plic, weaning, rehabilitace, realimentace, eventuelně 

transfuze dle klinického obrazu. 

 Předchozí rehabilitace: Pacientka jednou za 5 měsíců navštěvuje 

fyzioterapeuta kvůli problémům s pravým kyčelním kloubem. Dříve docházela 

na fyzioterapii s aktivní jizvou po parciální masektomii. Pravidelně dochází 

na lymfodrenáž, kvůli otokům levé horní končetiny.  

 Indikace k rehabilitaci: Indikována je 2x denně individuální LTV na lůžku 

s postupnou vertikalizací do sedu a stoje a postupný nácvik chůze, dle stavu pacientky. 

Účelem indikované terapie je zlepšení celkové fyzické kondice pacientky, zvýšení 

svalové síly, prevence chorob pohybového aparátu způsobených prolongovaným 

pobytem na lůžku a urychlení rekonvalescence a návratu do běžného života.  

3.3 Diferenciální diagnostika 

 Pacientka je po invazivním zákroku v dutině břišní, laparotomickým přístupem. 

Lze předpokládat sníženou posunlivost a elasticitu měkkých tkání v oblasti celého 

břicha. V návaznosti na rozsah operačního vstupu bude pravděpodobně změněn i průběh 

fyziologické dechové vlny, kdy pacientka pro bolest bude dýchat spíše do hrudníku. 

Kvůli celkové anestezii a intubaci, i přes to, že bude krátkodobá, lze předpokládat 
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omezenou joint play v oblasti krční páteře a C/Th přechodu, zároveň se zvýšeným 

napětím šíjového svalstva. 

 Jizva po parciální mastektomii může způsobovat omezený rozsah pohybu 

a reflexní změny v oblasti ramene, hrudníku a lopatek. Jizva po thyreoidektomii může 

způsobovat reflexní změny v oblasti krku.  

 Vzhledem k zaměstnání pacientky očekáváme i změny postury plynoucí 

z dlouhodobého sedu a práce s počítačem a dokumenty. Pravděpodobně nalezneme 

kyfotické držení hrudníku, oslabené mezilopatkové svaly, protrakci hlavy a ramen, 

popřípadě zvýšené napětí flexorů zápěstí a omezenou joint play karpálních kůstek.  

 Bereme-li v úvahu povahu provedeného výkonu, mohou u pacientky nastat 

zažívací potíže, popřípadě nauzea a vertigo. Mohou se objevit také reflexní změny 

a bolestivost způsobené výstupy drenu a nitrožilními vstupy. Očekávat lze také 

krátkodobé zhoršení kondice.  

3.4 Vstupní kineziologický rozbor 

28. 1. 2021 

Vyšetření dechu a dechového stereotypu 

 Pacientka je napojena na plicní ventilátor se spontánní aktivitou, avšak 

podmínky pro extubaci zatím nesplňuje.  

 Dýchání je mělké, povrchové. Rozvoj hrudníku je malý, nejvyšší v oblasti 

horních žeber a pod klíčními kostmi. Dechová vlna jde distoproximálním směrem, 

avšak aktivita dolní části hrudníku a břicha je minimální. Jedná se tedy o horní hrudní 

typ dýchání. Jinak dechová vlna stranově symetrická.  

 Palpačně lze cítit chrůpkové fenomény v plicích, především v horní a střední 

části hrudníku, blíže ke sternu, bilaterálně.  

 60



Vyšetření měkkých tkání dle Lewita 

Vyšetření operační rány: 

 Rána je asi 20 cm dlouhá ve středu břicha, zakrytá — neprosakuje. Okolí 

operačního vstupu a vývodu drenů je palpačně citlivé, bolestivé.  

Vyšetření jizvy po parciální mastektomii: 

 Jizva na levé straně hrudníku v oblasti pod axilou je asi 8 cm dlouhá, plně 

zhojená, bělavé barvy. Zhoršená posunlivost jizvy v horní třetině všemi směry, spodní 

dvě třetiny jizvy volné.  

Vyšetření jizvy po thyreoidektomii:  

 Jizva v přední dolní části krku horizontálně v oblasti nad klíčními kostmi, asi 

6 cm dlouhá, volně pohyblivá všemi směry, bez změny zbarvení a sudometriky.  

Vyšetření kůže a podkoží: 

 Kůže je na pohled světlá, bez známek podráždění. Na končetinách je relativně 

volná, posunlivá, fyziologické teploty, bez potivosti. V oblasti břicha je teplota kůže 

vyšší a snížená posunlivost vůči podkoží.  

 Podkoží na končetinách i hrudníku volné, v oblasti břicha snížená posunlivost.  

Vyšetření fascií:  

 Výrazně snížená posunlivost fascia pectoralis superficialis a fascie 

clavipectoralis vlevo. Vpravo posunlivost těchto fascií také snížená, ale méně. Fascie 

na končetinách volné, bez patologické bariéry.  

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá

Distální interphalangové 
klouby

• malík bez omezení bez omezení
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Distální interphalangové klou-
by

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení blokáda (laterálně)

• ukazovák bez omezení bez omezení

Proximální interphalangové 
klouby

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení blokáda (dorsálně)

• palec blokáda (dorsálně) bez omezení

Metakarpofalangové klouby

• malík blokáda (dorsálně) bez omezení

• prsteník blokáda (dorsálně) blokáda (dorsálně)

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

• palec bez omezení bez omezení

Metakarpová spojení bez omezení bez omezení

Mediokarpální skloubení

• palmární posun bez omezení blokáda

• os capitatum bez omezení bez omezení

• os trapezium bez omezení bez omezení

Radiokarpální skloubení

• dorsální posun bez omezení bez omezení

• os scaphoideum bez omezení blokáda (dorsálně)

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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Radiokarpální skloubení

• os pisiforme bez omezení bez omezení

Distální radioulnární 
skloubení

• dorsopalmární posun bez omezení bez omezení

Loketní kloub

• ulnární směr bez omezení bez omezení

• radiální směr bez omezení bez omezení

• hlavička radia bez omezení bez omezení

Glenohumerální skloubení

• laterální posun bez omezení bez omezení

• ventrodorsální posun blokáda (dorsálně) bez omezení

• kaudální posun bez omezení bez omezení

Akromioklavikulární 
skloubení

• dorsoventrální posun blokáda bez omezení

• kaudální posun blokáda bez omezení

Sternoklavikulární skloubení

• ventrodorsální posun bez omezení bez omezení

• kraniokaudální posun bez omezení bez omezení

Dolní končetina

Distální interphalangové 
klouby

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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Distální interphalangové klou-
by

• malík blokáda (dorsálně) blokáda (dorsálně)

• prsteník bez omezení blokáda (dorsálně)

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

Proximální interphalangové 
klouby 

• malík bez omezení blokáda (dorsálně)

• prsteník bez omezení blokáda (dorsálně)

• prostředník bez omezení blokáda (dorsálně)

• ukazovák bez omezení bez omezení

• palec blokáda (dorsálně) blokáda (dorsálně)

Lisfrankův skloubení bez omezení bez omezení

Chopartův skloubení bez omezení bez omezení

Talokrurální skloubení bez omezení bez omezení

Hlavička fibuly bez omezení bez omezení

Patella bez omezení bez omezení

Kolenní kloub

• Test na LCA a LCP negativní negativní

• laterální posun bez omezení bez omezení

Kyčelní kloub

• rotace dle Cyriaxe bez omezení omezení (vnitřní 
rotace)

• Patrickova zkouška negativní pozitivní

Tabulka č. 3: Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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Palpační vyšetření svalů  

 Svalstvo horních končetin je celkově spíše hypotonické, zvýšené svalové napětí 

lze palpovat na levé horní končetině v oblasti dlouhé hlavy bicepsu. Na pravé horní 

končetině nalézáme zvýšený tonus v oblasti laterálního epikondylu pažní kosti 

a proximální třetině průběhu flexorů zápěstí.  

 Svalstvo dolních končetin je bilaterálně ve vyšším napětí v oblasti adduktorů 

a flexorů kyčelního kloubu, zejména na pravé končetině. Dále na pravé DK palpujeme 

zvýšené napětí v oblasti m. gastrocnemius, totožný sval na druhé straně 

je ve fyziologickém napětí.  

Neurologické vyšetření  

Vyšetření hlavových nervů: 

I. nervus olfactorius  

• Pacientka cítí zápach dezinfekce. 

II. n. opticus 

• Zorné pole obou očí je v normě. 

III. n. oculomotorius 

• Fotoreakce oboustranně symetrická, pohyb bulbů směrem nahoru, dolu 

a dovnitř možný v plném rozsahu.  

IV. n. trochlearis 

• Pacientka neuvádí diplopii ani jiné potíže se zrakem. 

V. n. trigeminus 

• Normostezie celého obličeje, výstupy nervu nebolestivé.  

VI. n. abducens 

• Pohyb bulbů vně symetrický na obou stranách.  
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VII. n. facialis 

• Vyšetřovaná nevykazuje známky parézy n. facialis, mimika horní části obličeje 

v normě. Mimika svalů kolem úst nelze vyšetřit z důvodu intubace.  

VIII. n. vestibulocochlearis 

• Pacientka slyší bez problémů. Rovnovážnou složku nervu nelze vyšetřit.  

IX. n. glossopharyngeus 

• Nelze vyšetřit z důvodu intubace orální cestou. 

X. n. vagus 

• Nelze vyšetřit z důvodu intubace orální cestou. 

XI. n. accesorius 

• Nelze vyšetřit z důvodu intubace orální cestou.  

XII. n. hypoglossus  

• Motoriku jazyka nelze vyšetřit z důvodu endotracheální intubace orální cestou.   

Vyšetření čití 

Povrchové čití:  

• Taktilní:  

Pacientka nepociťuje hypestezii v žádné z oblastí končetin, trupu či hlavy.  

• Algické:  

Vyšetření by nemuselo mít vypovídající hodnotu, vzhledem k intravenóznímu 

podávání analgetik. 

• Grafestezie:  

Vyšetřována v dlani obou HKK, “napsáním” velké číslice. Pacientka byla schopna 

pomocí prstů ukázat o jakou číslici se jednalo.  
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Hluboké čití:  

• Polohocit  

Na všech končetinách v normě. 

• Pohybocit 

U pravé dolní končetiny pacientka nedokázala přesně určit v kterém 

metatarsophalangovém kloubu pohyb probíhá.  

Stereognozie: 

 Pacientka poznala počet klíčů, který jí byl vložen do ruky a jejich odlišnou 

velikost. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů  

Vyšetření pyramidových jevů:  

Vyšetření iritačních pyramidových jevů:  

Reflex Vlevo Vpravo

medioplantární normoreflexie normoreflexie

reflex Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie

patellární normoreflexie normoreflexie

bicipitový normoreflexie normoreflexie

tricipitový normoreflexie normoreflexie

radiopronační normoreflexie normoreflexie

flexorový normoreflexie normoreflexie

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření šlachookosticových reflexů

Iritační jev Vlevo Vpravo

Horní končetina 

Juster negativní negativní
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Vyšetření zánikových pyramidových jevů:  

 Vyšetření nebylo provedeno z důvodu nízké svalové síly vyšetřované, která vede 

k neschopnosti zaujetí výchozí polohy.  

Antropometrické vyšetření dle Haladové  

Dolní končetina: 

Hoffman negativní negativní

Trömner negativní negativní

Dolní končetina 

Babinski negativní negativní

Vítkův sumační negativní negativní

Chaddock negativní negativní

Oppenheim negativní negativní

Rossolimo negativní negativní

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření iritačních pyramidových jevů

Iritační jev Vlevo Vpravo

Délka Levá (cm) Pravá (cm)

funkční 97 95,5

anatomická 84 83

stehno 35 35

bérec 44,5 44

noha 26 26

Tabulka č. 6: Vstupní antropometrie — délky dolních končetin
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Horní končetina: 

Obvod Levá (cm) Pravá (cm)

stehno (10 cm nad 
patellou) 37 38

přes patellu 36 36

tuberositas tibae 33 33

lýtko 32 33

kotník 26 26

přes nárt a patu 31 31,5

metatarsy 22,5 22,5

Tabulka č. 7: Vstupní antropometrie — obvody dolních končetin

Délky Levá (cm) Pravá (cm)

celá HK 74 74

paže a předloktí 55 54

paže 28 28

předloktí 27 26

ruka 18,5 18,5

Tabulka č. 8: Vstupní antropometrie — délky horních končetin

relaxovaná paže 26,5 27

loketní kloub 22 22

předloktí 21 21

zápěstí 16 16

přes hlavičky 
metakarpů 19 19

Tabulka č. 9: Vstupní antropometrie — obvody horních končetin
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Hodnoceny byly pouze svaly, u jejichž testování bylo možno dosáhnout 

předepsané výchozí polohy. 

*nebylo možno provést adekvátní fixaci kvůli vývodu drenů 

Orientační vyšetření svalové síly 

 Svalová síla byla hodnocena na stupnici 1-5 dle Jandy, ačkoliv samotné 

provedení pohybu nevycházelo z přesně určených poloh, které Janda ve své metodě 

popisuje, z důvodu omezené mobility pacientky. Všechny testy byly provedeny vleže 

na zádech.  

Horní končetiny: 

Sval/svalová skupina Levá Pravá

m. triceps surae 1 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

2 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

adduktory kyčelního 
kloubu 1 0*

m. pectoralis major pars 
sternalis

2 0

m. pectoralis major pars 
costalis

2 0

m. pectoralis minor 2 1

Tabulka č. 10: Vstupní vyšetření zkrácených svalů

Pohyb Levá Pravá

Flexe v ramenním kloubu 2+ 2+

Abdukce v ramenním kloubu 2 2

Addukce v ramenním kloubu 2 2

Zevní rotace v ramenním kloubu 2+ 2+
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Dolní končetiny: 

Vnitřní rotace v ramenním kloubu 2+ 2+

Flexe v loketním kloubu 3 3

Pronace předloktí 3 3

Supinace předloktí 3 3

Dorsální flexe zápěstí 3 3

Palmární flexe zápěstí 3 3

Radiální dukce zápěstí 2 2

Ulnární dukce zápěstí 2 2

Tabulka č. 11: Vstupní vyšetření svalové síly horních končetin

Pohyb Levá Pravá

Pohyb v kloubu Levá Pravá

Flexe v kyčelním kloubu 
(s extendovaným 
kolenem)

1 1

Abdukce v kyčelním 
kloubu

2 2

Addukce v kyčelním 
kloubu

2 2

Flexe v kolenním 
kloubu

3 3

Extenze v kolenním 
kloubu

2 2

Dorsální flexe v 
hlezenním kloubu

3 3

Plantární flexe v 
hlezenním kloubu

3 3

Tabulka č. 12: Vstupní vyyšetření svalové síly dolních končetin
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Vyšetření úchopů dle Haladové 

Měření rozsahu pohybu v kloubech — Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

 Vyšetření jednotlivých kloubních rozsahů bylo provedeno plastovým 

goniometrem za asistence druhého fyzioterapeuta. Pro nedostatečnou svalovou sílu byly 

rozsahy pohybu testovány pouze pasivně. Výchozí polohou pro všechna měření byl leh 

na zádech z důvodu intubace, nedostatečné svalové síly a bolestivosti ostatních poloh. 

Rozsah pohybů byl zaznamenán pomocí zápisu SFTR v tabulce níže. 

Typ úchopu Levá Pravá

Precizní úchopy

pinzetový provede provede

nehtový provede neúplně provede neúplně

špetka provede provede

radiální provede provede

Silové úchopy

kulový provede neúplně provede neúplně

válcový provede neúplně provede neúplně

háčky provede neúplně provede neúplně

Tabulka č. 13: Vstupní vyšetření úchopů

Kloub Rovina Levá Pravá

Kyčelní kloub

S 0 — 0 — 110 0 — 0 — 100

F 40 — 0 — 30 40 — 0 — 30

RS90 35 — 0 — 20 40 — 0 — 20

Kolenní kloub S 0 — 0 — 135 0 — 3 — 135

Hlezenní kloub S 25 — 0 — 45 20 — 0 — 45
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Vyšetření ADL  

Barthel index: 

Hlezenní kloub R 15 — 0 — 30 15 — 0 — 30

Ramenní kloub

S 0 — 0 — 120 0 — 0 — 170

F 100 — 0 110 — 0

T 0 — 0 — 125 0 — 0 — 130

RF90 85 — 0 — 60 90 — 0 — 70

Loketní kloub
S 0 — 0 — 140 0 — 0 — 145

R 80 — 0 — 90 80 — 0 — 90

Zápěstí
S 70 — 0 — 80 70 — 0 — 80

F 20 — 0 — 30 20 — 0 — 30

Tabulka č. 14: Vstupní goniometrické vyšetření

Kloub Rovina Levá Pravá

Činnost Provedení činnosti
Bodové 

ohodnocení
Získané 

body

Najedení, napití

Samostatně bez pomoci 10

5S pomocí 5

Neprovede 0

Oblékání

Samostatně bez pomoci 10

5S pomocí 5

Neprovede 0

Koupání

Samostatně bez pomoci 10

0S pomocí 5

Neprovede 0

Osobní hygiena Samostatně bez pomoci 10
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Osobní hygiena
S pomocí 5

0
Neprovede 0

Kontinence moči

Plně kontinentní 10

0Občas inkontinentní 5

Trvale inkontinentní 0

Kontinence stolice

Plně kontinentní 10

5Občas inkontinentní 5

Trvale inkontinentní 0

Použití WC

Samostatně bez pomoci 10

0S pomocí 5

Neprovede 0

Přesun z lůžka na židli

Samostatně bez pomoci 10

0S pomocí 5

Neprovede 0

Chůze po rovině

Samostatně nad 50 m 15

0
S pomocí 50 m 10

Na vozíku 50 m 5

Neprovede 0

Chůze do schodů

Samostatně bez pomoci 10

0S pomocí 5

Neprovede 0

Součet bodů

Nezávislý 100

Lehká závislost na pomoci 
druhých 65-95

Střední závislost na pomoci 
druhých

45-60

Činnost Provedení činnosti
Bodové 

ohodnocení
Získané 

body
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Závěr vyšetření 

 Vstupní vyšetření bylo provedeno pod vlivem analgetik, druhý den po dvojitém 

operačním zákroku v dutině břišní, tomu odpovídala úroveň pacientčiny aktivní 

spolupráce, která byla touto skutečností omezena. Omezení aktivní spolupráce 

spočívalo především v neschopnosti mluvit a vzdorovat únavě navozené pomocí léčiv. 

 Dle Barthel indexu se při výkonu běžných denních činností pacientka aktuálně 

neobejde bez pomoci druhých. 

 Z vyšetření měkkých tkání se potvrdilo jejich předpokládané zvýšené napětí 

v oblasti břicha a hrudníku. Vysoké napětí kůže a podkoží bylo napalpováno v celé 

přední části břicha. Retrahované fascie jsou především na levé polovině hrudníku, kde 

se nachází i jizva po parciální mastektomii. Zvýšené napětí měkkých tkání se ukázalo 

i v oblasti adduktorů kyčelního kloubu, m. quadriceps femoris a šíjových svalů. Vyšší 

napětí flexorů zápěstí pravé ruky pravděpodobně souvisí s pacientčiným zaměstnáním 

a prací na počítači. 

 Kloubní vůle byla omezena v levém glenohumerálním kloubu dorsálním 

směrem, v stejnostranném acromioclavikulárním kloubu dorsoventrálně 

i kraniokaudálně pravděpodobně na základě reflexních změn, způsobených srůstem 

vrstev měkkých tkání v oblasti jizvy po parciální mastektomii. Na horních končetinách 

je dále snížena joint play v interkarpálních kloubech pravé ruky.  

 Výrazné omezení pohybu je v pravém kyčelním kloubu do vnitřní rotace a flexe, 

což by v případě omezení pohybu také do extenze svědčilo o přítomnosti 

intraartikulárního postižení kyčelního kloubu, dle Cyriaxova kloubního vzorce. Pravá 

Součet bodů Vysoká závislost na pomoci 
druhých

0-40 15

Slovní zhodnocení: Vysoká závislost na pomoci druhých

Tabulka č. 15: Vstupní hodnocení Barthel indexu

Činnost Provedení činnosti
Bodové 

ohodnocení
Získané 

body
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dolní končetina je dle antropometrického vyšetření kratší,  Kloubní vůle je dále 

omezena v oblasti interfalangových a metatarsofalangových kloubů obou dolních 

končetin.  

 Testování svalové síly a úchopů je ovlivněno únavou a podáváním sedativ, 

předpokládáme, že po extubaci a snížení dávek sedace bude svalová síla vyšší, tudíž 

pacientka bude schopna bez problémů provést také všechny typy úchopů.  

 Rozsah aktivních pohybů jednotlivých kloubů nebylo možno změřit, vzhledem 

k nízké svalové síle nebyla pacientka schopna pohyby provést plynule v celém rozsahu.  

3.5 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

• Prevence tromboembolické nemoci (TEN) 

• Respirační fyzioterapie, zprůchodnění dýchacích cest, zlepšení dechového objemu 

• Zlepšení svalové síly 

• Nácvik transferů na lůžku, všedních denních činností (ADL) 

• Zvětšení rozsahů pohybu 

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace hypertonických svalů 

• Facilitace hypotonických svalů 

• Vertikalizace do sedu, instruktáž 

• Nácvik stoje a chůze 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha a hrudníku, péče o jizvy 

• Obnova joint play 

• Zlepšení psychického stavu 

3.6 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

• Zvýšení a udržení kondice vhodnou pohybovou aktivitou 
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• Senzomotorická stimulace  

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému  

• Posílení svalového korzetu v oblasti kyčelních kloubů 

• Péče o jizvy 

• Korekce držení těla 

• Ergonomie pracovního prostředí 

3.7 Návrh terapie 

• Aktivní a pasivní pohyby  

• Respirační fyzioterapie — kontaktní, dechová gymnastika 

• Péče o jizvu 

• Protažení fascií 

• Postizometrická relaxace dle Lewita 

• PIR s protažením dle Jandy 

• Facilitace hypotonických svalů 

• PNF dle Kabata pro posílení a relaxaci svalů 

• Mobilizace kloubů dle Lewita 

• Korigovaný sed dle Brüggera  

• Korigovaný stoj dle Jandy a Vávrové  

• Nácvik chůze dle Haladové 

• Nácvik ADL 

3.8 Denní záznam průběhu terapie  

Terapeutická jednotka č. 1


28. 1. 2021 
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Status preasence:  

a) objektivní 

 Pacientka je druhý den po operaci, leží na oddělení KARIP, dnes je již 

extubována, v leže na zádech s podloženými dolními končetinami, pod hlavou postel 

mírně zvednutá. Plně při vědomí, komunikuje, orientována prostorem i časem. 

Zavedena nasogastrická a nasojujenální sonda, epidurální katetr, močový katetr, 

2 drenové vývody. SaO2 93 %, TK 120/63, TF 75, dle ASTRUP PaO2 11,2; PaCO2 6,2. 

Pacientka je druhý den po operaci. 

b) subjektivní 

 Pacientka se cítí unavená, v noci měla pocit na zvracení, málo spala. Popisuje 

bolavá záda z přeležení. Nevykašlává z důvodu bolestivosti. Žádné další bolesti 

neudává. 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 Při palpačním vyšetření dechové vlny a dýchání byly palpovány drobné 

chrůpkové fenomény v horní střední části hrudníku, dechová vlna distoproximální, 

převažuje horní hrudní typ dýchání, spodní část hrudníku se rozvíjí málo.  

 Jizva po operační ráně i výstupy drenů jsou stále zakryté, neprosakují. Okolí 

vstupů ve vyšším napětí, citlivé na dotek. Měkké tkáně v oblasti břicha jsou celkově 

v hypertonu, kůže je světlá, nepotivá, fyziologické teploty.  

 Orientační vyšetření svalové síly stiskem ruky terapeuta — pacientka provedla 

stisk bilaterálně symetricky, avšak malou silou.  

Vyšetření úchopů:  

Typ úchopu Levá Pravá

Precizní úchopy

pinzetový provede provede
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Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Uvolnění dýchacích cest, zlepšení rozvoje hrudníku při dýchání 

• Zlepšení acidobazické rovnováhy 

• Nácvik expektorace 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku  

• Uvolnění jizvy po parciální mastektomii 

• Nácvik transferů na lůžku 

• Nácvik vertikalizace do sedu 

• Instruktáž péče o operační ránu při pohybu 

nehtový provede provede

špetka provede provede

radiální provede provede

Silové úchopy

kulový provede provede

válcový provede (udrží hrneček) provede (udrží hrneček)

háčky provede provede

Tabulka č. 16: Vyšetření úchopů — terapeutická jednotka č. 1

Typ úchopu Levá Pravá

 79



Návrh terapie:  

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v horní hrudní oblasti  

• Terapie jizvy po parciální mastektomii 

• Aktivní pohyby končetin, aktivní pohyby s dopomocí  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, mm. pectorales, 

m. trapezius 

• Přesun do lehu na boku 

• Vertikalizace do sedu 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, snaha o navedení do nádechu do spodní části hrudníku 

• Pomoc do výdechu, vzhledem k vyšším hodnotám parciálního tlaku CO2, vibrační 

terapie do výdechu v horní hrudní oblasti pro uvolnění a pasáž hlenu 

•  Po provedení vibrační terapie snaha o vykašlávání, pacientka instruována 

k přidržení jizvy  

Techniky měkkých tkání 

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, fascia 

clavipectoralis) v oblasti hrudníku 

Terapie jizvy po parciální mastektomii 

• Manuální tlaková masáž v okolí asi 8 cm dlouhé jizvy 

• Pohyby a posuny proximoventrální poloviny jizvy do různých směrů, pro zlepšení 

pohyblivosti 
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Aktivní pohyby končetin, aktivní pohyby s dopomocí 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců nohou — 8 opakování 

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenních kloubech — 10 opakování 

• Cirkumdukce v hleznu — 5 opakování v každém směru 

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty 

po podložce — 3 opakování každou končetinou  

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunut ím nohy po 

podložce — 3 opakování každou končetinou  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů — 5 opakování 

• Kroužení zápěstí — 5 opakování každým směrem 

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací — 

5 opakování každou končetinou 

• Dotek rukou kontralaterálního ramene — 5 opakování každou končetinou 

• Elevace extendované končetiny za hlavu — 3 opakování každou 

končetinou 

PNF dle Kabata na HKK  

• Provedení I. flekční diagonály a I. extenční diagonály — pasivní naučení pohybů 

• Aktivní provedení I. flekční a I. extenční diagonály s dopomocí — 3 opakování 

každou končetinou 

PIR dle Lewita v leže na zádech 


• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. aductores femoris — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• Kraniální část m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 
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Přesuny na lůžku, vertikalizace do sedu  

• Instruktáž k přidržení operační rány a přetočení na bok s pokrčenými DKK 

• Instruktáž k přechodu do sedu 

• Vertikalizace do sedu s dopomocí 

• Promasírování zádového a šíjového svalstva kafrovou emulzí 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Pacientka byla schopna provést nestabilní sed s kyfotickým držením trupu, 

musela být přidržována terapeutem a sestrou. V sedě popisuje úlevu pro zádové 

svalstvo. Při pokusu o napřímení trupu a hlavy se objevovala nauzea a pocit 

na zvracení. Pacientka spolupracovala po celou dobu terapie, byla vnitřně velmi 

motivována k dosažení lepších rozsahů a vyššího počtu opakování. Po terapeutické 

intervenci se cítila dobře.  

Autoterapie: 

 Pacientka byla instruována k opakování aktivních pohybů končetinami, které 

byly zařazeny v rámci terapie, kdykoliv během dne, v počtu alespoň 5 opakování.  

Terapeutická jednotka č. 2


29. 1. 2021 

Status praesence: 

a) objektivní 

 Pacientka v leže na zádech, plně orientována osobou, prostorem i časem. 

Zavedena nasogastrická a nasojujenální sonda, epidurální katetr, močový katetr, 

2 drenové vývody. SaO2 96 %, TK 118/62, TF 72, dle ASTRUP PaO2 11,9; PaCO2 6,0. 

Pacientka je 3. den po operaci. 
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b) subjektivní 

 Pacientka se dnes cítí odpočatá, bez pocitu na zvracení, popisuje klidové bolesti 

v oblasti operačního vstupu. Dyskomfort zádových svalů z prolongované polohy vleže 

na zádech. Poctivě cvičila dolní končetiny během večera.  

Vyšetření fyzioterapeutem: 

 Palpační vyšetření mechaniky dýchání ukázalo opět malý rozvoj dolní části 

hrudníku, distoproximální dechová vlna stále akcentuje především v horní hrudní 

oblasti, nádech do břicha je bolestivý. Dýchání palpačně čisté, sklípkové. Potřebu 

vykašlávat hlen pacientka již nepopisuje.  

 Operační vstup ve střední části břicha je stále zakrytý, neprosakuje, okolní 

měkké tkáně jsou v hypertonu, palpačně citlivé. Celkově je břicho nafouklé, kůže 

je fyziologické teploty, světlá, nepotivá. 

 Palpační vyšetření zkrácených a hypertonických svalů nevykazuje výrazné 

změny ve srovnání se vstupním kineziologickým rozborem. Přetrvává tak hypertonus 

pravého m. triceps surae, oboustranně adduktorů kyčelního kloubu, prsních svalů — 

zejména vlevo, a bilaterálně horní části m. trapezius. Přidal se hypertonus krátkých 

extenzorů šíje, lze napalpovat spoušťové body, které  vyvolávají slabé vertigo. 

 Orientační vyšetření svalové síly stiskem ruky terapeuta — pacientka provedla 

stisk bilaterálně symetricky, relativně pevný.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Zlepšení rozvoje hrudníku při dýchání 

• Zlepšení acidobazické rovnováhy 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 
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• Relaxace svalů v hypertonu 

• Uvolnění spoušťových bodů v krátkých extenzorech šíje 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku  

• Uvolnění jizvy po parciální mastektomii 

• Vertikalizace do sedu 

• Instruktáž péče o operační ránu při pohybu 

Návrh terapie: 

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v horní hrudní oblasti  

• Terapie jizvy po parciální mastektomii 

• Aktivní pohyby končetin, aktivní pohyby s dopomocí  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, mm. pectorales, 

m. trapezius 

• Techniky měkkých tkání v oblasti krátkých extenzorů šíje 

• Vertikalizace do sedu 

• Aktivní pohyby končetin v sedě na lůžku 

• Nácvik vzpřímeného korigovaného sedu 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, snaha o navedení do nádechu do spodní části hrudníku 

• Kontaktní dýchání pomoc do výdechu vibracemi, vzhledem k vyšším hodnotám 

parciálního tlaku CO2. 
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Techniky měkkých tkání  

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, fascia 

clavipectoralis) v oblasti hrudníku  

Terapie jizvy po parciální mastektomii  

• Manuální tlaková masáž v okolí jizvy, 

• Pohyby a posuny proximoventrální poloviny do různých směrů, zlepšení 

posunlivosti 

Aktivní pohyby končetin 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců nohou — 8 opakování 

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenních kloubech — 10 opakování 

• Cirkumdukce v hleznu — 5 opakování v každém směru 

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty 

po podložce — 3 opakování každou končetinou  

• A b d u k c e a a d d u k c e v k y č e l n í m k l o u b u s u n u t í m n o h y 

po podložce — 3 opakování každou končetinou  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů — 5 opakování 

• Kroužení zápěstí — 5 opakování každým směrem 

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací — 

5 opakování každou končetinou 

• Dotek rukou kontralaterálního ramene — 5 opakování každou končetinou 

• Elevace extendované končetiny za hlavu — 3 opakování každou 

končetinou 
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PNF dle Kabata na HKK  

• Provedení I. flekční diagonály a I. extenční diagonály pasivní zopakování 

posloupnosti pohybů 

• Aktivní provedení s lehkým odporem, 3 opakování na každé končetině  

PIR dle Lewita v leže na zádech  

• Předpětí, malý odpor do izometrické kontrakce, uvolnění, čekání na fenomén 

release 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores femoris — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• Kraniální část m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

Terapie spoušťových bodů v krátkých extenzorech šíje 

• Propracování měkkých tkání v celé této oblasti 

• Šetrná tlaková masáž nalezených spoušťových bodů 

• Aktivní zasunování brady s krátkou výdrží — 5 opakování 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace přes bok s dopomocí 

• Dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu s oporou špičky/paty o zem — 

5 opakování 

• Extenze v kolenních kloubech — 5 opakování každou končetinou 

• Malé úkroky stranou v sedě na lůžku — 3 úkroky tam i zpět na každou stranu 

• Nácvik korigovaného sedu 

• Úprava výšky lehátka k optimálnímu výchozímu postavení a opoře dolních 

končetin 

• Instrukce k napřímení trupu a úprava držení v jednotlivých segmentech, 

výdrž 
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Výsledek terapeutické jednotky:  

 Pacientka byla schopna provést napřímený sed, ale pouze po krátkou dobu. 

Vertigo v sedě se oproti minulé terapii neobjevovalo, na stoj se ještě necítí. Svalová síla 

a rozsahy pohybů pacientky se zlepšují a zlepšuje se i celková kondice pacientky, 

je aktivnější, pohyblivější, k terapii vnitřně motivována.  

Autoterapie:  

 Pokračovat v aktivních pohybech končetin, které jsou prováděny i v rámci 

terapie, navíc přidáno zasouvání brady v rovné poloze na zádech. Pacientka byla 

instruována také k autoterapii jizvy po mastektomii.  

Poznámky:  

 Pokud nedojde ke zhoršení pacientčina stavu, bude o víkendu převezena 

na cévní jednotku intenzivní péče.  

Terapeutická jednotka č. 3 


1. 2. 2021 

Status praesence: 

a) objektivní  

 Pacientka v leže na zádech na jednotce intenzivní péče, plně orientována 

osobou, prostorem i časem. Zavedena nasogastrická a nasojujenální sonda, močový 

katetr, 2 drenové vývody. SaO2 94 %, TK 125/67, TF 76. Pacientka je 6. den 

po operaci. 

b) subjektivní  

 Cítí se lépe, ale přetrvávají potíže s nauzeou. O víkendu několikrát seděla 

a jednou s jiným terapeutem stála. Ve stoji se objevovalo silné vertigo. Stálý pocit 

diskomfortu z prolongovaného ležení, při pohybech hlavou, zejména při rotaci cítí tah 

a omezení.  
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Vyšetření fyzioterapeutem:   

 Vyšetření mechaniky dýchání a rozvoje hrudníku ukázalo lepší rozvoj v dolní 

hrudní oblasti, přesto spíše paradoxní dýchání — břicho stoupá při výdechu, klesá 

s nádechem. Dýchání palpačně čisté, sklípkové bez patologických fenoménů.  

 Operační rána byla odkryta, pouze tekutý obvaz, vede středem břicha a vpravo 

kolem pupku, celková délka asi 25 cm, přítomny svorky, v místě vstupu svorek do kůže 

zarudnutí, jinak spíše růžová, bez hnisavého výtoku. Měkké tkáně břicha jsou 

v hypertonu především v oblasti kolem jizvy, jinak břicho volnější. Vývody drenu stále 

zakryté, palpačně citlivé.  

 Palpační vyšetření v oblasti šíjového svalstva potvrdilo zvýšené napětí, které 

popisovala pacientka, spoušťové body v krátkých extenzorech hlavy, při úponu 

m. levator scapulae na horním úhlu levé lopatky.  

 Vyšetření kloubní vůle AO skloubení odhalilo blokádu ve směru flexe 

a do rotací. Vyšetření zbývajících skloubení krční páteře proběhne v rámci terapie 

v sedě.  

 Orientační vyšetření svalové síly stiskem ruky terapeuta — pacientka provedla 

stisk bilaterálně symetricky, pevně.  

Vyšetření sedu:  

 Přirozený sed je stabilní, v mírném předklonu s oporou horních končetin o hranu 

matrace. Dolní končetiny o úzké bazi, flexe v koleni asi 110°, opora o špičky. Výrazná 

kyfóza hrudníku, hlava a ramena v protrakci.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

• Úprava dechové vlny, stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 
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• Uvolnění spoušťových bodů v krátkých extenzorech šíje a m. levator scapulae 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku  

• Uvolnění jizvy po parciální mastektomii 

• Vyšetření kloubní vůle v oblasti krční páteře v sedě 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze do strany u postele 

Návrh terapie: 

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha a hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Terapie jizvy po parciální mastektomii 

• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, mm. pectorales, 

m. trapezius, m. levator scapulae 

• Mobilizace krční páteře a AO skloubení, automobilizace 

• Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do stoje 

• Přešlapování na místě, chůze ve frontální rovině u postele 

Provedení terapie: 

Respirační fyzioterapie  

• Kontaktní dýchání do dolní hrudní oblasti 

• Postupné opatrné nádechy do břišní dutiny 
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• Instruktáž správného průběhu dechové vlny 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku  

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, 

fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha  

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva  

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Masáž extenzorů hlavy a krku 

• Tlaková masáž spoušťových bodů v krátkých extenzorech šíje a levém 

m. levator scapulae 

Terapie jizvy po parciální mastektomii  

• Manuální tlaková masáž v okolí jizvy 

• Pohyby a posuny proximoventrální poloviny jizvy ve směru bariéry posunlivosti 

Aktivní pohyby 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců nohou — 8 opakování 

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenních kloubech — 10 opakování 

• Cirkumdukce v hleznu — 5 opakování v každém směru 

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty 

po podložce — 3 opakování každou končetinou  

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce — 

3 opakování každou končetinou  
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• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů — 5 opakování 

• Kroužení zápěstí — 5 opakování každým směrem 

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací — 

5 opakování každou končetinou 

• Dotek rukou kontralaterálního ramene — 5 opakování každou končetinou 

• Elevace extendované končetiny za hlavu — 3 opakování každou 

končetinou 

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží — 5 opakování 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu — 8 opakování v každém směru 

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží — 5 opakování 

PNF dle Kabata  

• Pasivní intruktáž 2. flekční a 2. extenční diagonály pro horní končetinu 

• provedení sledu jednotlivých pohybů 1. a 2. flekční i extenční diagonály aktivně, 

bez odporu a vedení terapeutem — 5 opakování každé diagonály oběma 

končetinami najednou v leže na zádech 

PIR dle Lewita v leže na zádech  

• Předpětí, malý odpor do izometrické kontrakce, uvolnění, čekání na fenomén 

release 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores femoris — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• Kraniální část m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 
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• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

Vertikalizace do sedu 

• Vertikalizace do sedu přes bok s malou dopomocí  

• Vyšetření kloubní vůle v oblasti krční páteře 

• Blokáda v oblasti C3/C4 do rotací bilaterálně, laterální posun omezen 

v segmentech C1/C2 a C2/C3 

• Repetitivní mobilizace segmentů C1/C2, C2/C3 a C3/C4 dle Lewita  

Vertikalizace do stoje  

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 

• Instrukce k napřímení trupu, centraci ramenních kloubů a hlavy 

Nácvik chůze  

• Přešlapování na místě ve stoji 

• Úkroky ve frontální rovině u postele — 3 na každou stranu 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Pacientčin sed je již stabilní, snaží se o korigované držení. Ve stoji se zpočátku 

objevovalo vertigo, které po chvíli ustoupilo a pacientka byla schopna pokračovat 

v další terapii. Popisuje úlevu v oblasti krku a šíje, pozitivní reakce na cviky 

s overballem. Motivovaná k dalšímu postupu terapie.  

Autoterapie:  

 Pokračovat v aktivních pohybech končetin, hlavně jako prevenci 

tromboembolické nemoci. Pacientce byl na pokoji ponechán overball, pro provádění 

cviků na uvolnění šíjového svalstva, které se naučila v rámci terapie. Dále pokračovat 

v terapii jizvy po parciální mastektomii. Jemně hladit a stimulovat dotykem okolí 

operační rány a výstupů drenů. Prodýchávat oblast břicha.  
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Poznámky:  

 Dnes bude provedeno odstranění nasojujenální sondy a pacientka bude postupně 

přecházet na lehce stravitelnou dietu.  

 Použití technik měkkých tkání v oblasti břicha bylo vzhledem k onkologické 

povaze primární diagnózy konzultováno se supervizorem a lékařem a nebylo shledáno 

jako kontraindikované.  

Terapeutická jednotka č. 4 


2. 2. 2021 

Status praesence: 

a) objektivní 

 Pacientka při příchodu v leže na levém boku. Zavedena nasogastrická sonda, 

močový katetr, 2 drenové vývody na pravém boku. Je orientována osobou, prostorem 

i časem. Na první pohled unavená, ale v dobré náladě. SaO2 96 %, TK 126/63, TF 71. 

Pacientka je 7. den po operaci. 

b) subjektivní 

 V noci pacientka zvracela, moc se nevyspala. Stále popisuje dyskomfort 

zádových svalů v důsledku prolongovaného ležení. Krk a šíji cítí volnější, poctivě 

cvičila s overballem a toto cvičení jí poskytuje úlevu.  

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 V mechanice dýchání stále převažuje aktivita horní hrudní oblasti, celkově se ale 

hrudník již rozvíjí více fyziologicky, paradoxní dýchání v oblasti břicha přetrvává.  

 Operační rána je odkrytá, použit pouze tekutý obvaz, zasvorkovaná v místě 

vstupu svorek do kůže zarudnutí. Okolí rány ve výrazném hypertonu v porovnání 

se zbytkem měkkých tkání břicha. Kůže světlá, nepotivá, bez dalších defektů, 

fyziologické teploty.  
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 Palpační vyšetření šíjového svalstva prokázalo snížení svalového napětí, joint 

play AO skloubení stále mírně omezená do rotace. Spoušťový bod v levém m. levator 

scapulae při jeho úponu na horním úhlu lopatky.  

Vyšetření svalové síly horních končetin, dle svalového testu: 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 


• Úprava dechové vlny, stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

Pohyb Levá Pravá

Flexe v ramenním kloubu 4 4

Abdukce v ramenním kloubu 4 4

Addukce v ramenním kloubu 4 4

Zevní rotace v ramenním kloubu 3+ 4

Vnitřní rotace v ramenním 
kloubu

4 4

Flexe v loketním kloubu 4 4

Pronace předloktí 4+ 4+

Supinace předloktí 4+ 4+

Dorsální flexe zápěstí 4 4

Palmární flexe zápěstí 5 5

Radiální dukce zápěstí 3+ 3+

Ulnární dukce zápěstí 3+ 3+

Tabulka č. 17: Vyšetření svalové síly horních končetin — terapeutická jednotka č. 4
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• Uvolnění spoušťových bodů v m. levator scapulae 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Uvolnění jizvy po parciální mastektomii 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vyšetření kloubní vůle v oblasti krční páteře v sedě 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

Návrh terapie: 


• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Terapie jizvy po parciální mastektomii 

• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, mm. pectorales, 

m. trapezius, m. levator scapulae 

• Mobilizace krční páteře a AO skloubení, automobilizace 

• Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do stoje 

• Nácvik chůze po pokoji s nízkým chodítkem 

Provedení terapie:


Respirační fyzioterapie  

• Kontaktní dýchání do dolní hrudní oblasti 
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• Postupné opatrné nádechy vedené do břišní dutiny 

• Instruktáž správného průběhu dechové vlny 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku  

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, 

fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha  

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu  

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva  

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie  

• Uvolnění fascie C/Th přechodu 

• Tlaková masáž spoušťových bodů v krátkých extenzorech šíje a levém 

m. levator scapulae 

Terapie jizvy po parciální mastektomii  

• Manuální tlaková masáž v okolí jizvy 

• Pohyby a posuny proximoventrální poloviny jizvy ve směru bariéry posunlivosti 

Aktivní pohyby


• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců nohou — 8 opakování 

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenních kloubech — 10 opakování 

• Cirkumdukce v hleznu — 5 opakování v každém směru 

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce 

— 3 opakování každou končetinou  
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• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce — 

3 opakování každou končetinou  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů — 5 opakování 

• Kroužení zápěstí — 5 opakování každým směrem 

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací — 

5 opakování každou končetinou 

• Dotek rukou kontralaterálního ramene — 5 opakování každou končetinou 

• Elevace extendované končetiny za hlavu — 3 opakování každou 

končetinou 

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží — 5 opakování 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu — 8 opakování v každém směru 

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží — 5 opakování 

PIR dle Lewita 

• Předpětí, malý odpor do izometrické kontrakce, uvolnění, čekání na fenomén 

release 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 
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Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, téměř bez dopomoci  

• Nácvik rovnováhy v sedě — pacientka vychylována vnější silou terapeuta 

• PNF dle Kabata v sedě 

• Aktivní provedení 2. flekční a 2. extenční diagonály pro horní končetinu — 

3 opakování každou končetinou 

Vertikalizace do stoje  

• Vertikalizace do stoje s dopomocí a oporou o nízké chodítko 

Nácvik chůze  

• Instruktáž k napřímení a realizaci prvních kroků s nízkým chodítkem 

• Chůze s  nízkým chodítkem za asistence terapeuta — ke dveřím pokoje a zpět, 

přibližně 10 m 

Výsledek terapeutické jednotky: 


	 Při diagonálních pohybech dle PNF pacientka nedokázala udržet nastavení 

korigovaného sedu — v průběhu pohybu docházelo ke kyfotizaci hrudníku. Chůze byla 

pro pacientku vyčerpávající, proto se rozhodla dle zhodnocení vlastních sil od dveří 

pokoje navrátit zpět na lůžko. Při chůzi popisovala tupou bolest v oblasti beder, vlevo.  

Autoterapie: 


	 V autoterapii pokračovat jako dosud, tzn. aktivní pohyby končetin vleže 

na lůžku a vsedě, cviky s overballem na uvolnění šíjového svalstva, terapie jizvy 

po parciální mastektomii, stimulace okolí operační rány a výstupů drenů, směřovat dech 

opatrně do břicha.  
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Terapeutická jednotka č. 5


3. 2. 2021 

Status praesence:


a) objektivní 

 Při příchodu byla pacientka vleže na zádech, telefonovala s kamarádkou, v dobré 

náladě. Zavedena nasogastrická sonda, močový katetr, 2 drenové vývody na pravém 

boku. Pacientka je 8. den po operaci. Orientována osobou, prostorem i časem. SaO2 

96 %, TK 128/68, TF 79. 

b) subjektivní  

 Dnes se pacientka cítí mnohem lépe. Těší se na terapii. Stále popisuje 

dyskomfort v souvislosti s prolongovaným ležením na zádech, tupou bolest na levé 

straně beder při pohybu, na stupnici od 1 do 10 (kde 1 je malá bolest, 10 nesnesitelná 

bolest) popisuje stupeň 2, někdy 3.  

Vyšetření fyzioterapeutem:


	 Operační rána je v obdobném stavu jako předešlý den, stále zasvorkovaná, 

zarudnutí v místě vstupů svorek je lehce světlejší. V okolí rány přetrvává hypertonus, 

břicho jinak již měkké, více ploché. Kůže je světlá, nepotivá, fyziologické teploty. 


	 Při palpačním vyšetření svalů přetrvává hypertonus v m. triceps surae (více 

vpravo), adduktorech kyčelního kloubu (více v pravo), flexorech kyčelního kloubu (více 

vpravo), mm. pectorales (více vlevo), m. trapezius, m. levator scapulae (více vlevo) 

a v krátkých extenzorech šíje.  

 Dále bylo vleže na boku provedeno palpační vyšetření levého m. qudratus 

lumborum, které ozřejmilo jeho velký hypertonus a palpační bolestivost tohoto svalu. 
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Vyšetření svalové síly dolních končetin:  

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 


• Úprava stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

Návrh terapie: 


• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

Pohyb v kloubu Levá Pravá

Flexe v kyčelním kloubu 3+ 3+

Abdukce v kyčelním kloubu 3+ 3+

Addukce v kyčelním kloubu 4+ 4+

Flexe v kolenním kloubu 4 4

Extenze v kolenním kloubu 4 4

Dorsální flexe v hlezenním kloubu 4+ 4+

Plantární flexe v hlezenním kloubu 5 5

Tabulka č. 18: Vyšetření svalové síly dolních končetin — terapeutická jednotka č. 5
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• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, m. qudratus 

lumborum, mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae 

• Automobilizace krční páteře 

• Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do stoje 

• Chůze s nízkým chodítkem 

Provedení terapie: 


Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, stimulace nádechu do dolní části hrudníku a do břicha 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku: 

•  Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis 

superficialis, fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha: 

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva: 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu 
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Aktivní pohyby


• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců  

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu  

• Cirkumdukce v hleznu  

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce  

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů  

• Kroužení zápěstí  

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací  

• Dotek rukou kontralaterálního ramene 

• Elevace extendované končetiny za hlavu 

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu  

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží 

PIR dle Lewita 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 
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• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, bez dopomoci 

• Napřímení trupu, aktivní centrace ramen a hlavy 

• Aktivní provedení pohybů 2. flekční a 2. extenční diagonály HKK dle PNF, 

bilaterálně symetricky  

• Nácvik rovnováhy vsedě — vychylování pacientky vnější silou terapeuta 

Vertikalizace do stoje 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí v opoře o nízké chodítko 

Chůze 

• Chůze v opoře o nízké chodítko po pokoji a celé chodbě jednotky intenzivní péče 

tam a zpět — přibližně 40 m 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Pacientka disponovala větší jistotou v průběhu vertikalizace do sedu i stoje. 

Oproti minulé terapii se jí dařilo při diagonálních pohybech HKK dle PNF držet 

napřímený trup. Při chůzi přetrvává tupá bolest v levé bederní oblasti a sklony 

ke kyfotickému držení trupu.  

Autoterapie: 


	 V autoterapii pokračovat jako doposud, tzn. aktivní pohyby končetin vleže 

na lůžku a vsedě, cviky s overballem na uvolnění šíjového svalstva, terapie jizvy 

po parciální mastektomii, stimulace okolí operační rány a výstupů drenů, směřovat dech 

opatrně do břicha. 
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Poznámky: 

 Dnes bude pacientce odstraněna nasogastrická sonda, močový katetr a dreny.  

Terapeutická jednotka č. 6 

4. 2. 2021 

Status praesence:  

a) objektivní  

 Při příchodu pacientka ležela na levém boku, na pohled bledá, unavená. 

Kompletně bez vývodů, stále napojena na monitor EKG, tlakovou manžetu a oxymetr. 

Orientována osobou, prostorem i časem. Pooperační den číslo 9. SaO2 98 %, 

TK 121/63, TF 72 

b) subjektivní  

 Pacientka v noci nespala, popisuje nevolnost ze stravy, kterou dostala. 

Dyskomfort zádových svalů je na ústupu, díky možnosti lehnout si i na bok. Tupá bolest 

na levé straně beder přetrvává na stejném stupni (2-3 na stupnici od 1 do 10, kde 

1 je malá bolest, 10 nesnesitelná bolest).   

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 Operační rána je stále zasvorkovaná, v místě vstupu svorek stále zarudnutí, 

v místě řezu se začínají tvořit drobné stroupky. Okolí rány je, v porovnání se zbytkem 

břišní oblasti, v hypertonu. Břicho celkově měkké, prohmatné, ploché. Kůže světlá, 

nepotivá, fyziologické teploty. Dolní žebra prominují kraniálně. 

 Posunlivost měkkých tkání v oblasti hrudníku se zlepšuje, stále přítomny bariéry 

(fascia pectoralis superficialis, clavipectoralis) především vlevo.  

 Levý m. quadratus lumborum palpačně velmi citlivý, velký hypertonus, 

spoušťový bod při dolním úponu na kyčelní kosti. Pravý m. quadratus lumborum 

v menším hypertonu v porovnání s levou stranou.  
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 V sedě vyšetření kloubní vůle horních žeber dle Kubise, blokáda 3. žebra vlevo, 

4. žebra vpravo.  

Vyšetření zkrácených svalů: 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Úprava stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Sval/svalová skupina Levá Pravá

m. triceps surae 1 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

2 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

adduktory kyčelního kloubu 1 2

flexory kolenního kloubu 1 1

m. pectoralis major pars 
sternalis 2 0

m. pectoralis major pars costalis 2 0

m. pectoralis minor 2 1

m. trapezius 1 1

m. levator scapulae 1 2

m. sternocleidomastoideus 1 1

Tabulka č. 19: Vyšetření zkrácených svalů — terapeutická jednotka č. 6
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• Mobilizace zablokovaných žeber 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

Návrh terapie:  

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, m. qudratus 

lumborum, mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae 

• Automobilizace krční páteře 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace žeber dle Kubise, mobilizace žeber v leže na boku 

• Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do stoje 

• Chůze bez pomůcek 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, stimulace nádechu do dolní části hrudníku a do břicha 

• Kontaktní dýchání vleže na boku s mobilizací dolních žeber do expiria 
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Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku: 

•  Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis 

superficialis, fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha: 

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva: 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu 

Aktivní pohyby 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců  

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu  

• Cirkumdukce v hleznu  

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce  

• Extenze kolenního kloubu tlakem do overballu pod kolenem 

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů  

• Kroužení zápěstí  

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací  

• Dotek rukou kontralaterálního ramene 

• Elevace extendované končetiny za hlavu 
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• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu  

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží 

PIR dle Lewita 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému v leže na zádech s pokrčenými dolními 

končetinami 

• Nácvik kaudalizace žeber 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, bez dopomoci 

• Napřímení trupu, aktivní centrace ramen a hlavy 

• Aktivní provedení pohybů 2. flekční a 2. extenční diagonály HKK dle PNF, 

bilaterálně symetricky  

• Nácvik rovnováhy vsedě — vychylování pacientky vnější silou terapeuta 

• Mobilizace horních žeber dle Kubise 
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Vertikalizace do stoje 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí terapeuta 

• Napřímení trupu s centrací ramen a hlavy 

Nácvik chůze 

• Chůze bez pomůcek, s asistencí terapeuta po pokoji a chodbě jednotky intenzivní 

péče (2x tam a zpět) — přibližně 80 m 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Při stoji a chůzi přetrvává kyfotické držení trupu. Bolest v levé bederní oblasti 

při chůzi nižší než na začátku terapie při přesunech na lůžku. Pacientka i přes noční 

nevolnost a viditelnou únavu byla k terapii vnitřně motivována. Na konci terapie uvádí 

úlevu ve smyslu lepší pohyblivosti a volnosti pohybů.  

Autoterapie:  

 Instrukce k autoterapii zůstávají stejné jako doposud (aktivní pohyby končetin 

vleže na lůžku a vsedě, cviky s overballem na uvolnění šíjového svalstva, terapie jizvy 

po parciální mastektomii, stimulace okolí operační rány, nácvik dechové vlny). Nově 

byla pacientka instruována ke snaze o kaudalizaci dolních žeber a aktivaci hlubokého 

stabilizačního systému pomocí dechu. 

Poznámky:  

 Zítra ráno bude pacientka přeložena na standartní lůžkové chirurgické oddělení.  
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Terapeutická jednotka č. 7 

5. 2. 2021 

Status praesence 

a) objektivní 

 Pacientka byla přestěhována na lůžkové chirurgické oddělení, při příchodu vleže 

na zádech, bez napojení na monitory, bez vývodů. U postele připravený rukáv 

na zvracení. Orientována osobou, prostorem i časem. Pacientka je 9. den po operaci.  

b) subjektivní 

 Ráno se již cítila fyzicky lépe, dojde si bez obtíží sama do koupelny, prošla 

2x chodbu chirurgického oddělení. Později dopoledne se jí přitížilo, opět zvracela. 

Bolest v levé bederní oblasti ustává. 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 Operační rána v obdobném stavu jako při předchozí terapii, zasvorkovaná, 

drobné světlé stroupky. Okolí rány je palpačně stále citlivé, v hypertonu. Břicho je dnes 

více vypouklé. Kůže jinak světlá, nepotivá, bez dalších defektů, fyziologické teploty.  

 Levý m. qudratus lumborum palpačně citlivý, hypertonus na ústupu, spoušťový 

bod při dolním úponu na kosti kyčelní. Dále napalpován hypertonus v adduktorech 

kyčelního kloubu (více vpravo), flexorech kyčelního kloubu (více vpravo), 

mm. pectorales (pouze vlevo), m trapezius, m. levator scapulae (vlevo).  

 Vnitřní rotace v pravém kyčelním kloubu je omezená, s tvrdou bariérou, 

omezená je také flexe v tomto skloubení.  

Vyšetření stoje:  

 Výrazné kyfotické držení trupu, oploštělá bederní lordóza. Fyziologická šířka 

stojné baze, prstce přitisknuté k podložce, snížená podélná klenba pravé nohy, mírná 

valgozita v pravém hlezenním kloubu. Kontury svalů jsou symetrické, m. quadriceps 

femoris vpravo je více aktivně zapojený, podkolenní jamky ve stejné výšce, pravá 
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subgluteální rýha je níž. Prominence hrudních obratlů, dolních úhlů lopatek, spodních 

žeber, klíčních kostí. Protrakce hlavy a ramen.   

Vyšetření chůze:  

 Peroneální typ chůze, baze je fyziologická, symetrická délka kroku, odval 

chodidla malý, pacientka našlapuje na celou plosku nohy. Souhyb trupu a horních 

končetin je napatrný, přetrvává výrazná hrudní kyfóza, protrakce hlavy. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Úprava stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace kyčelního kloubu 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

Návrh terapie:  

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Aktivní pohyby  
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• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, m. qudratus 

lumborum, mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae 

• Tlaková masáž spoušťových bodů 

• Automobilizace krční páteře 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace kyčelního kloubu 

• Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do stoje 

• Chůze 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, stimulace nádechu do dolní části hrudníku a do břicha 

• Kontaktní dýchání vleže na boku s mobilizací dolních žeber do expiria 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku: 

•  Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis 

superficialis, fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha: 

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva: 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie 
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• Uvolnění fascie C/Th přechodu 

• Tlaková masáž spoušťového bodu v m. quadratus lumborum 

Aktivní pohyby 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců  

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu  

• Cirkumdukce v hleznu  

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce  

• Extenze kolenního kloubu tlakem do overballu pod kolenem 

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Střídavá extenze s abdukcí a flexe s addukcí prstů  

• Kroužení zápěstí  

• Střídavá flexe v loketním kloubu se supinací a extenze s pronací  

• Dotek rukou kontralaterálního ramene 

• Elevace extendované končetiny za hlavu 

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu  

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží 

PIR dle Lewita 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 
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• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

Mobilizace kyčelního kloubu 

• Mobilizace pasivním kroužením 

• Trakce kyčelního kloubu v ose krčku femuru  

Aktivace hlubokého stabilizačního systému v leže na zádech s pokrčenými dolními 

končetinami 

• Nácvik kaudalizace žeber 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu 

• Nácvik aktivace spodního břicha a pánevního dna 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, bez dopomoci 

• Napřímení trupu, aktivní centrace ramen a hlavy 

Vertikalizace do stoje 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí terapeuta 

• Napřímení trupu s centrací ramen a hlavy 

Nácvik chůze 

• Samostatná chůze po chodbě oddělení 1 a půl chodby — přibližně 50 m  

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Z důvodu nevolnosti byly vyřazeny cviky na rovnováhu a PNF vsedě. Při chůzi 

se pacientka na delší vzdálenost necítila, proto byla oproti minulé terapii kratší. 
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Spoušťový bod u spodního úponu m. quadratus lumborum se podařilo pomocí tlakové 

masáže rozpustit.  

Autoterapie:  

 Pokračovat ve stejné autoterapii jako předešlý den, tzn. aktivní pohyby končetin 

vleže na lůžku a vsedě, cviky s overballem na uvolnění šíjového svalstva, terapie jizvy 

po parciální mastektomii, stimulace okolí operační rány, nácvik dechové vlny, snaha 

o kaudalizaci dolních žeber a aktivaci hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu. 

Terapeutická jednotka č. 8 

8.2. 2021 

Status praesence: 

a) objektivní 

 Pacientka 10. den po operaci, při příchodu vleže na boku. Napojena na kapačku, 

již dokapáno. Oproti předešlé terapii má na pohled více energie, v dobré náladě. 

Orientována osobou, prostorem i časem.  

b) subjektivní 

 Od víkendu konečně bez nevolnosti, cítí, že se zlepšuje. Dyskomfort zádových 

svalů je na ústupu, díky tomu, že je schopna se více pohybovat, stejně tak ustupuje 

bolest v levé bederní oblasti.  

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 Operační rána stále ještě se svorkami, světlé stroupky jsou mírně větší než před 

víkendem, hypertonus v jejím okolí přetrvává. Jinak břicho volné, prohmatné, ploché. 

Kůže světlá, nepotivá, fyziologické teploty. Prominence spodních žeber.  

 Spontánní dechová vlna stále s převahou aktivity v horní hrudní oblasti, ale 

rozvoj dolní části hrudníku je patrný.  
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 Jizva po parciální mastektomii v proximoventrální části již více posunlivá, 

bariéra přetrvává zejména v proximální 1/3 ve směru natažení jizvy do jejího 

prodloužení.  

 Joint play v oblasti levého ramenního kloubu stále omezena ve směru dorsálního 

posunu. Aktivní pohyb v ramenních kloubech do vzpažení ukazují menší rozsah 

a patologický skapulohumerální rytmus na levé končetině. Omezení do zevní rotace 

v ramenním kloubu bilaterálně.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Úprava stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace kyčelního a ramenního kloubu 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

• Nácvik chůze po schodech 

Návrh terapie:  

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 
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• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, m. qudratus 

lumborum, mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae 

• AGR dle Zbojana na m. subscapularis 

• Tlaková masáž spoušťových bodů 

• Automobilizace krční páteře 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace kyčelního a ramenního kloubu 

• Vertikalizace do sedu  

• Nácvik rovnováhy vsedě 

• Vertikalizace do stoje 

• Nácvik rovnováhy ve stoji 

• Chůze 

• Chůze po schodech 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, stimulace nádechu do dolní části hrudníku a do břicha 

• Kontaktní dýchání vleže na boku s mobilizací dolních žeber do expiria 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku: 

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, 

fascia clavipectoralis) 
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• V oblasti břicha: 

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Šetrné protažení okolní kůže směrem k operační ráně 

• V oblasti šíjového svalstva: 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu 

Aktivní pohyby 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců  

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu  

• Cirkumdukce v hleznu  

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce  

• Extenze kolenního kloubu tlakem do overballu pod kolenem 

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce 

• Izometrická kontrakce do addukce s pokrčenými dolními končetinami 

a overballem mezi koleny  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Elevace celé paže do bariéry s výdrží 

• PNF — 2. flekční a 2. extenční diagonála na horní končetiny s odporem, 

technikou pomalý zvrat  

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu  
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• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží 

PIR dle Lewita 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

AGR dle Zbojana 

• Vleže na zádech na vnitřní rotátory ramenního kloubu (m. subscapularis) — 

bilaterálně 

• Vleže na zádech na spodní a střední vlákna m. pectoralis major 

Mobilizace 

• Mobilizace kyčelního kloubu pasivním kroužením 

• Trakce kyčelního kloubu v ose krčku femuru  

• Repetitivní mobilizace ramenního kloubu dorsálním směrem 

• Mobilizace lopatky vleže na boku 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému v leže na zádech s pokrčenými dolními 

končetinami 

• Nácvik kaudalizace žeber 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu 

• Nácvik aktivace spodního břicha a pánevního dna 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, bez dopomoci 
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• Napřímení trupu, aktivní centrace ramen a hlavy 

• Nácvik rovnováhy v sedě vychylováním vnější silou terapeuta 

Vertikalizace do stoje 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí terapeuta 

• Napřímení trupu s centrací ramen a hlavy 

• Nácvik korigovaného stoje dle metodiky senzomotorické stimulace 

• Nácvik rovnováhy — nekorigovaný stoj na jedné noze 

Nácvik chůze 

• Samostatná chůze po chodbě oddělení — celkem přibližně 80 m  

• Chůze po schodech s asistencí terapeuta — 8 schodů 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Pacientka je již téměř samostatná, běžné denní potřeby zvládá bez pomoci. 

Dnešní terapii jsme obohatili o nácvik rovnováhy ve stoje a zvyšováním kondice chůzí 

po schodech. Zaměřili jsme se také na potíže v oblasti levého ramenního kloubu. Celou 

terapii pacientka zvládla bez větších obtíží.  

Autoterapie:  

 Pacientce bylo doporučeno pokračovat ve stejné autoterapii jako doposud — 

aktivní pohyby končetin vleže i vsedě na lůžku, cviky s overballem na uvolnění 

šíjového svalstva a izometrickou aktivaci svalů dolních končetin, terapie jizvy 

po parciální mastektomii, stimulovat okolí operační rány, nácvik správné dechové vlny, 

aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu. Navíc byla pacientka 

instruována o provádění antigravitační relaxace m. pectoralis major a m. subscapularis. 

Poznámky:  

 Pacientce dnes budou odstraněny svorky z operační rány.  
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Terapeutická jednotka č. 9 

9. 2. 2021 

Status praesence:  

a) objektivní 

 Pacientka je 11. den po operaci, při příchodu v sedě na lůžku. Na pohled 

odpočinutá, v dobré náladě. Orientována osobou, prostorem i časem.  

b) subjektivní 

 Dnes se cítí dobře, nic ji nebolí. Nevolnost se již nedostavuje. Bolest v levé 

oblasti bederní oblasti se přeměnila spíše v občasný mírný tah. Pacientka po minulé 

terapii cítila úlevu v pravém kyčelním kloubu.  

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 Operační rána již není zasvorkovaná, v místě vstupu svorek drobné stroupky 

tmavě červené barvy, světlé stroupky v místě řezu. Okolí rány v hypertonu, jizva 

celkově málo pohyblivá všemi směry. Břicho jinak ploché, měkké. Prominence dolních 

žeber. Výstupy drenů s tmavě červenými stroupky, jejich okolí ve vyšším napětí, 

nebolestivé.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky:  

• Úprava stereotypu dýchání 

• Tromboembolická prevence 

• Zlepšení svalové síly, pohyblivosti kloubů  

• Protažení zkrácených svalů 

• Relaxace svalů v hypertonu 

• Zlepšení posunlivosti měkkých tkání v oblasti hrudníku a krku 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 
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• Mobilizace kyčelního a ramenního kloubu 

• Snížení hypertonu měkkých tkání v okolí operační rány 

• Vertikalizace do sedu a stoje 

• Nácvik chůze 

• Nácvik chůze po schodech 

• Provedení výstupního kineziologického rozboru 

Návrh terapie:  

• Lokalizovaná, kontaktní respirační fyzioterapie 

• Techniky měkkých tkání v oblasti břicha, hrudníku a šíjového svalstva 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Aktivní pohyby  

• PNF dle Kabata na horní končetiny  

• PIR dle Lewita m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, m. qudratus 

lumborum, mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae 

• AGR dle Zbojana na m. subscapularis 

• Tlaková masáž spoušťových bodů 

• Automobilizace krční páteře 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

• Mobilizace kyčelního a ramenního kloubu 

• Vertikalizace do sedu  

• Nácvik rovnováhy vsedě 

• Vertikalizace do stoje 

• Nácvik rovnováhy ve stoji 

• Chůze 
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• Chůze po schodech 

• Výstupní kineziologický rozbor 

Provedení terapie:  

Respirační fyzioterapie 

• Kontaktní dýchání, stimulace nádechu do dolní části hrudníku a do břicha 

• Kontaktní dýchání vleže na boku s mobilizací dolních žeber do expiria 

Techniky měkkých tkání 

• V oblasti hrudníku: 

• Manuální uvolňování kůže, podkoží a fascií (fascia pectoralis superficialis, 

fascia clavipectoralis) 

• V oblasti břicha: 

• Něžná tlaková masáž v okolí operačního vstupu 

• Tlaková masáž jizvy po laparotomii 

• Tvarování kožní řasy v oblasti jizvy do písmene S a C 

• V oblasti šíjového svalstva: 

• Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

• Uvolnění krční fascie 

• Uvolnění fascie C/Th přechodu 

Aktivní pohyby 

• Prevence TEN v leže na zádech: 

• Střídavá flexe a extenze prstců  

• Střídavá dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu  

• Cirkumdukce v hleznu  

• Flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po podložce  
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• Extenze kolenního kloubu tlakem do overballu pod kolenem 

• Abdukce a addukce v kyčelním kloubu sunutím nohy po podložce 

• Izometrická kontrakce do addukce s pokrčenými dolními končetinami 

a overballem mezi koleny  

• Aktivní pohyby horních končetin v leže na zádech: 

• Elevace celé paže do bariéry s výdrží 

• PNF — 2. flekční a 2 extenční diagonála na horní končetiny s odporem  

• Aktivní pohyby v oblasti krční páteře  

• Aktivní zasouvání brady s krátkou výdrží 

• Uvolnění šíjového svalstva v leže na zádech s overballem pod hlavou, 

pomyslné malování drobných kroužků a ležatých osmiček na strop špičkou 

nosu  

• Tlak hlavou směrem do overballu s krátkou výdrží 

PIR dle Lewita 

• m. triceps surae — bilaterálně, vleže na zádech 

• mm. adductores — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. semitendinosus, m. semimenbranosus, m. biceps femoris — bilaterálně, vleže 

na zádech 

• mm. pectorales — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. trapezius — bilaterálně, vleže na zádech 

• m. levator scapulae — bilaterálně, vleže na zádech 

AGR dle Zbojana 

• Vleže na zádech na vnitřní rotátory ramenního kloubu (m. subscapularis) — 

bilaterálně 

• Vleže na zádech na spodní a střední vlákna m. pectoralis major 
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Mobilizace 

• Mobilizace kyčelního kloubu pasivním kroužením 

• Trakce kyčelního kloubu v ose krčku femuru  

• Repetitivní mobilizace ramenního kloubu dorsálním směrem 

• Mobilizace lopatky vleže na boku 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému v leže na zádech s pokrčenými dolními 

končetinami 

• Nácvik kaudalizace žeber 

• Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí dechu 

• Nácvik aktivace spodního břicha a pánevního dna 

Vertikalizace do sedu  

• Vertikalizace do sedu přes bok, bez dopomoci 

• Napřímení trupu, aktivní centrace ramen a hlavy 

• Nácvik rovnováhy v sedě vychylováním vnější silou terapeuta 

Vertikalizace do stoje 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí terapeuta 

• Napřímení trupu s centrací ramen a hlavy 

• Nácvik korigovaného stoje dle metodiky senzomotorické stimulace 

• Nácvik nákroku dle metodiky senzomotorické stimulace 

• Nácvik rovnováhy — nekorigovaný stoj na jedné noze 

• Nácvik rovnováhy — vychylování vnější silou terapeuta 

Nácvik chůze 

• Samostatná chůze po chodbě oddělení — celkem přibližně 80 m  

• Chůze po schodech s asistencí terapeuta — 24 schodů 
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Výsledek terapeutické jednotky:  

 Kondice pacientky se postupně zvyšuje, bez problémů zvládla větší počet 

schodů. V chůzi a sedu stále převažuje kyfotické držení trupu, které je však pacientka 

schopna po připomenutí korigovat.  

Autoterapie:  

 Autoterapie zůstává shodná jako z minulé terapie. Navíc byla pacientka 

instruována k péči o jizvu po laparatomii, šetrnému tvoření kožní řasy do písmene 

S a C, sprchování jizvy teplou vodou. 

Poznámky:  

 Zítra dopoledne bude pacientka propuštěna do domácí péče.  

3.9 Výstupní kineziologický rozbor 

9. 2. 2021 

Vyšetření dechu a dechového stereotypu 

 Vleže lze pozorovat distoproximální průběh dechové vlny. Rozvoj hrudníku 

je znatelný v dolní, střední i horní části. Stále však převažuje horní hrudní typ dýchání. 

Palpační vyšetření hrudníku neodhalilo žádné patologické fenomény při dýchání, ani 

asymetrie dechové vlny.  

 Vsedě dochází ke zvýraznění aktivity v horní části hrudníku do nádechu.  

Vyšetření měkkých tkání dle Lewita  

Vyšetření operační rány:  

 Rána, dlouhá asi 20 cm, v středu břicha, jde zprava kolem pupku a vrací se zpět 

do středu. Po vytažení svorek zůstávají drobné stroupky tmavě červené barvy. Okolí 

rány je hypertonické, jizva málo pohyblivá ve všech směrech.  
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Vyšetření jizvy po parciální mastektomii:  

 Jizva po levostranné parciální mastektomii, v délce 8 cm, na levé straně 

hrudníku pod axilou je plně zhojená, světlé barvy, bez patologických změn sudometriky. 

Bariéra v posunlivosti vůči podkoží přetrvává v proximoventrální 1/3 ve směru tahu 

do prodloužení jizvy. 

Vyšetření jizvy po thyroidektomii:  

 Jizva na ventrální straně krku, horizontálně nad klíčními kostmi, 6 cm dlouhá. 

Plně zhojená, světlá, volně pohyblivá ve všech směrech.  

Vyšetření kůže a podkoží:  

 Kůže na celém těle je bez známek podráždění, světlá na pohled. V oblasti břicha 

je kůže fyziologické teploty, v hypertonu především v okolí operační rány. Posunlivost 

vůči podkoží s měkkou bariérou.  

Kůže a podkoží na končetinách jsou volné, s fyziologickými vlastnostmi. 

Vyšetření fascií:  

 Snížená posunlivost fascia pectoralis superficialis a clavipectoralis vlevo. Krční 

fascie a fascie končetin volné, bez patologické bariéry.  

Palpační vyšetření svalů 

 Tonus svalů horních končetin je celkově v normě, s výjimkou hypertonu dlouhé 

hlavy bicepsu na levé končetině a oblasti laterálního epikondylu a flexorů zápěstí pravé 

horní končetiny. Ve zvýšeném napětí se nachází také mm. pectorales vlevo. 

 V oblasti dolních končetin nalézáme hypertonus v adduktorech a flexorech 

kyčelního kloubu bilaterálně, více vpravo.  

 V oblasti šíje nalézáme hypertonus m. trapezius, levého m. levator scapulae. 

Výrazný hypertonus se nadále nachází i v oblasti levého m. quadratus lumborum.   
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Vyšetření stoje 

 Zezadu: Stojná baze je fyziologické šířky, mírná valgozita pravého hlezenního 

kloubu, kontury lýtek jsou symetrické, podkolenní jamky ve stejné výšce, pravá 

subgluteální rýha je níž, tajle symetrické, prominence hrudních obratlů, prominující 

dolní úhly lopatek (více vlevo), levé rameno výš.  

 Zepředu: Prstce volné, propadlá podélná klenba pravé nohy, mírná valgozita 

v pravém hlezenním kloubu, pravý m. quadriceps femoris ve vyšším napětí, prominující 

klíční kosti bilaterálně, levé rameno výše postavené.  

 Zboku: Oploštělá bederní lordóza, kyfotické držení hrudníku, protrakce ramen 

bilaterálně (více vlevo), protrakce hlavy.  

Rhombergův stoj:  

• Rhomberg I — negativní 

• Rhomberg II — negativní  

• Rhomberg III — negativní 

Vyšetření pánve 

 Pravá crista iliaca, SIAS i SIPS jsou položeny níže. Což napovídá 

o sešikmení pánve.  

 Spine sign — negativní 

Vyšetření chůze 

 Peroneální typ chůze o fyziologické bazi se symetrickou délkou kroků a malým 

odvalem chodidla. Malý rotační souhyb trupu a horních končetin, výrazná hrudní 

kyfóza.  

 Chůze do schodů: Pacientka zvládne chůzi do schodů s oporou o zábradlí. 

Při chůzi ze schodů je pohyb nejistý.  
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Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Testování nitrobřišního tlaku vleže:  

 Menší aktivita v oblasti dolního břicha, kterou je pacientka po instruktáži 

schopna krátkodobě udržet. Reklinace hlavy.  

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá

Distální interphalangové 
klouby

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

Proximální interphalangové 
klouby

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

Proximální interphalangové 
klouby

• palec bez omezení bez omezení

Metakarpofalangové klouby

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení
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Metakarpofalangové klouby

• palec bez omezení bez omezení

Metakarpová spojení bez omezení bez omezení

Mediokarpální skloubení

• palmární posun bez omezení bez omezení

• os capitatum bez omezení bez omezení

• os trapezium bez omezení bez omezení

Radiokarpální skloubení

• dorsální posun bez omezení bez omezení

• os scaphoideum bez omezení bez omezení

• os pisiforme bez omezení bez omezení

Distální radioulnární skloubení

• dorsopalmární posun bez omezení bez omezení

Loketní kloub

• ulnární směr bez omezení bez omezení

• radiální směr bez omezení bez omezení

Loketní kloub

• hlavička radia bez omezení bez omezení

Glenohumerální skloubení

• laterální posun bez omezení bez omezení

• ventrodorsální posun blokáda (dorsálně) bez omezení

• kaudální posun bez omezení bez omezení

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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Akromioklavikulární 
skloubení

• dorsoventrální posun blokáda bez omezení

• kaudální posun bez omezení bez omezení

Sternoklavikulární skloubení

• ventrodorsální posun bez omezení bez omezení

• kraniokaudální posun bez omezení bez omezení

Dolní končetina

Distální interphalangové 
klouby

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

Proximální interphalangové 
klouby 

• malík bez omezení bez omezení

• prsteník bez omezení bez omezení

• prostředník bez omezení bez omezení

• ukazovák bez omezení bez omezení

• palec blokáda (dorsálně) blokáda (dorsálně)

Lisfrankův skloubení bez omezení bez omezení

Chopartův skloubení bez omezení bez omezení

Talokrurální skloubení bez omezení bez omezení

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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Neurologické vyšetření  

Vyšetření hlavových nervů: 

I. nervus olfactorius  

• Pacientka cítí zápach dezinfekce. 

II. n. opticus 

• Zorné pole obou očí je v normě. 

III. n. oculomotorius 

• Fotoreakce oboustranně symetrická, pohyb bulbů směrem nahoru, dolů 

a dovnitř možný v plném rozsahu.  

IV. n. trochlearis 

• Pacientka neuvádí diplopii ani jiné potíže se zrakem. 

Hlavička fibuly bez omezení bez omezení

Patella bez omezení bez omezení

Kolenní kloub

• Test na LCA a LCP negativní negativní

• laterální posun bez omezení bez omezení

Kyčelní kloub

• rotace dle Cyriaxe bez omezení omezení (vnitřní 
rotace)

• Patrickova zkouška negativní pozitivní

Tabulka č. 20: Výstupní vyšetření kloubní vůle

Vyšetřovaný pohyb Levá Pravá
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V. n. trigeminus 

• Normostezie celého obličeje, výstupy nervu nebolestivé.  

VI. n. abducens 

• Pohyb bulbů vně symetrický na obou stranách.  

VII. n. facialis 

• Vyšetřovaná nevykazuje známky parézy n. facialis, mimika obličejových svalů 

v normě, symetrická.  

VIII. n. vestibulocochlearis 

• Pacientka slyší bez problémů. Hautantova zkouška negativní.  

IX. n. glossopharyngeus 

• Není přítomna porucha polykání. 

X. n. vagus 

• Bez poruchy polykání. 

XI. n. accesorius 

• Pacientka je schopna otoč i t a zaklonit hlavu na obě s t rany, 

m. sternocleidomastoideus tedy není postižen.  

XII. n. hypoglossus  

• Jazyk bez trofických změn, při vypláznutí není vychylován ze střední polohy. 

Vyšetření čití 

Povrchové čití:  

• Taktilní:  

Pacientka nepociťuje hypestezii v žádné z oblastí končetin, trupu či hlavy.  

• Algické:  

Pacientka na algické podněty reaguje, nepociťuje sníženou nocicepci. 
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• Grafestezie:  

Vyšetřována v dlani obou HKK, “napsáním” velké číslice. Pacientka byla schopna 

číslici identifikovat.  

Hluboké čití:  

• Polohocit  

Na všech končetinách v normě. 

• Pohybocit 

Na všech končetinách v normě. 

Stereognozie: 

 Pacientka poznala kotouč s náplastí, který jí byl vložen do ruky a dokázala určit 

k čemu se používá. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů:  

Reflex Vlevo Vpravo

medioplantární normoreflexie normoreflexie

reflex Achillovy 
šlachy

normoreflexie normoreflexie

patellární normoreflexie normoreflexie

bicipitový normoreflexie normoreflexie

tricipitový normoreflexie normoreflexie

radiopronační normoreflexie normoreflexie

flexorový normoreflexie normoreflexie

Tabulka č. 21: Výstupní vyšetření šlachookosticových reflexů
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Vyšetření pyramidových jevů  

Vyšetření iritačních pyramidových jevů:  

Vyšetření zánikových pyramidových jevů:  

 Provedena byla Mingazziniho a Barrého zkouška, obě s negativním výsledkem. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové  

Dolní končetina: 

Iritační jev Vlevo Vpravo

Horní končetina 

Juster negativní negativní

Hoffman negativní negativní

Trömner negativní negativní

Dolní končetina 

Babinski negativní negativní

Vítkův sumační negativní negativní

Chaddock negativní negativní

Oppenheim negativní negativní

Rossolimo negativní negativní

Tabulka č. 22: Výstupní vyšetření iritačních pyramidových jevů

Délka DK Levá (cm) Pravá (cm)

funkční 97 95,5

anatomická 84 83

stehno 35 35

bérec 44,5 44
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Horní končetina: 

noha 26 26

Tabulka č. 23: Výstupní antropometrie — délky dolních končetin

Délka DK Levá (cm) Pravá (cm)

Obvod DK Levá (cm) Pravá (cm)

stehno (10 cm nad patellou) 38 38

přes patellu 36 36

tuberositas tibae 33 33

lýtko 32,5 33

kotník 26 26

přes nárt a patu 31 31,5

metatarsy 22,5 22,5

Tabulka č. 24: Výstupní antropometrie — obvody dolních končetin

Délka HK Levá (cm) Pravá (cm)

celá HK 74 74

paže a předloktí 55 54

paže 28 28

předloktí 27 26

ruka 18,5 18,5

Tabulka č. 25: Výstupní antropometrie — délky horních končetin
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Hodnoceny byly pouze svaly, u jejichž testování bylo možno dosáhnout 

předepsané výchozí polohy a tato poloha nebyla kontraindikována. 

Obvod HK Levá (cm) Pravá (cm)

relaxovaná paže 27 27,5

kontrahovaná paže 29 30

loketní kloub 22 22

předloktí 21 21

zápěstí 16 16

přes hlavičky 
metakarpů 19 19

Tabulka č. 26: Výstupní antropometrie — obvody horních končetin

m. triceps surae 1 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

1 (zkrácení m. 
gastrocnemius)

adduktory kyčelního 
kloubu 1 2

flexory kolenního kloubu 1 1

m. pectoralis major pars 
sternalis

1 0

m. pectoralis major pars 
costalis

2 0

m. pectoralis minor 2 1

m. trapezius 1 1

m. levator scapulae 1 2

m. sternocleidomastoideus 1 1

Tabulka č. 27: Výstupní vyšetření zkrácených svalů
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Orientační vyšetření svalové síly 

 Svalová síla byla hodnocena na stupnici 1-5 dle Jandy. Některé pozice byly 

upraveny vzhledem k možnostem pacientky a vybavení na pokoji. 

Horní končetiny: 

Dolní končetiny: 

Pohyb Levá Pravá

Flexe v ramenním kloubu 4+ 4+

Abdukce v ramenním 
kloubu

5 5

Addukce v ramenním 
kloubu

5 5

Zevní rotace v ramenním 
kloubu

4 4+

Vnitřní rotace v ramenním 
kloubu

4+ 4+

Flexe v loketním kloubu 5 5

Pronace předloktí 5 5

Supinace předloktí 5 5

Dorsální flexe zápěstí 5 5

Palmární flexe zápěstí 5 5

Radiální dukce zápěstí 4 4

Ulnární dukce zápěstí 4 4

Tabulka č. 28: Výstupní vyšetření svalové síly horních končetin

Pohyb v kloubu Levá Pravá

Flexe v kyčelním kloubu 4+ 4+

Abdukce v kyčelním kloubu 4+ 4+
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Vyšetření úchopů dle Haladové 

Addukce v kyčelním kloubu 5 5

Flexe v kolenním kloubu 5 5

Extenze v kolenním kloubu 4+ 4+

Dorsální flexe v hlezenním kloubu 5 5

Plantární flexe v hlezenním 
kloubu

5 5

Tabulka č. 29: Výstupní vyšetření svalové síly dolních končetin

Pohyb v kloubu Levá Pravá

Typ úchopu Levá Pravá

Precizní úchopy

pinzetový provede provede

nehtový provede provede

špetka provede provede

radiální provede provede

Silové úchopy

kulový provede provede

válcový provede provede

háčky provede provede

Tabulka č. 30: Výstupní vyšetření úchopů
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Měření rozsahu pohybu v kloubech — Goniometrie dle Jandy a Pavlů  

Vyšetření ADL  

Barthel index: 

Kloub Rovina Levá Pravá

Kyčelní kloub

S 0 — 0 — 125 0 — 0 — 120

F 40 — 0 — 30 40 — 0 — 30

RS90 40 — 0 — 30 40 — 0 — 20

Kolenní kloub S 0 — 0 — 135 0 — 2 — 135

Hlezenní kloub
S 30 — 0 — 45 25 — 0 — 45

R 25 — 0 — 35 25 — 0 — 35

Ramenní kloub

S 0 — 0 — 130 0 — 0 — 170

F 105 — 0 110 — 0

T 0 — 0 — 125 0 — 0 — 130

Ramenní kloub RF90 85 — 0 — 65 90 — 0 — 70

Loketní kloub
S 0 — 0 — 145 0 — 0 — 145

R 80 — 0 — 90 80 — 0 — 90

Zápěstí
S 70 — 0 — 80 70 — 0 — 80

F 20 — 0 — 30 20 — 0 — 30

Tabulka č. 31: Výstupní goniometrické vyšetření

Najedení, napití

Samostatně bez pomoci 10

10S pomocí 5

Neprovede 0

Oblékání
Samostatně bez pomoci 10

S pomocí 5
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Oblékání Neprovede 0 10

Koupání

Samostatně bez pomoci 10

10S pomocí 5

Neprovede 0

Osobní hygiena

Samostatně bez pomoci 10

10S pomocí 5

Neprovede 0

Kontinence moči

Plně kontinentní 10

10Občas inkontinentní 5

Trvale inkontinentní 0

Kontinence stolice

Plně kontinentní 10 10

Občas inkontinentní 5
10

Trvale inkontinentní 0

Použití WC

Samostatně bez pomoci 10

10S pomocí 5

Neprovede 0

Přesun z lůžka na židli

Samostatně bez pomoci 10

10S pomocí 5

Neprovede 0

Chůze po rovině

Samostatně nad 50 m 15

15
S pomocí 50 m 10

Na vozíku 50 m 5

Neprovede 0

Chůze do schodů

Samostatně bez pomoci 10

5S pomocí 5

Neprovede 0

Součet bodů Nezávislý 100
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3.10 Zhodnocení efektu terapie  

 V rámci respirační fyzioterapie se podařilo lehce ovlivnit stereotyp dýchání 

a odstranit patologie způsobené intubací a narkózou, které však nebyly značné. 

Nácvikem správného dechového stereotypu bylo dosaženo lepšího rozvoje hrudníku, 

především jeho dolní části.  

 Technikami měkkých tkání, aplikovanými na jizvu po parciální mastetktomii 

a operační ránu, bylo dosaženo mírného zlepšení. Okolí operační rány je stále 

v hypertonu, palpačně však už není citivé ani bolestivé. Rána se dobře hojí, pro další 

zlepšení jejího stavu, byla pacientka instruována k autoterapii jizvy. Co se týče jizvy 

po parciální mastektomii, byla částečně zlepšena posunlivost její proximoventrální 1/3, 

která byla na začátku omezena všemi směry. Nyní je omezena pouze ve směru 

do podélného protažení jizvy.  

 Dále pomocí technik měkkých tkání došlo ke snížení hypertonu kůže v oblasti 

břicha a k obnově její posunlivosti vůči podkoží.  

 Podařilo se dosáhnout změn také v oblasti fascií. Došlo k obnovení posunlivosti 

hrudní fascie (fascia clavipectoralis, fascia pectoralis superficialis) vpravo, vlevo jsou 

tyto fascie stále méně posunlivé, avšak bylo dosaženo mírného zlepšení v porovnání 

se začátkem terapie. Výsledky přinesla také terapie krční fascie, kdy došlo k obnovení 

její posunlivosti.  

Součet bodů

Lehká závislost na pomoci 
druhých

65-95

100Střední závislost na pomoci 
druhých

45-60

Vysoká závislost na pomoci 
druhých 0-40

Slovní zhodnocení: Nezávislá na pomoci druhých

Tabulka č. 32: Výstupní hodnocení Barthel indexu
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 Dle vyšetření palpací došlo k normalizaci tonu na horních končetinách. 

Hypertonus dále přetrvává v oblasti dlouhé hlavy bicepsu a flexorů zápěstí na pravé 

horní končetině. Na pravé dolní končetině se podařilo upravit hypertonus 

m. gastrocnemius. Bilaterálně došlo k částečnému snížení napětí v oblasti adduktorů 

a flexorů kyčelního kloubu. Hypertonus, který vyvolával bolest v oblasti levého 

m. quadratus lumborum se podařilo částečně snížit, stále je však poměrně výrazný. 

Zvýšené svalové napětí v oblasti šíjových svalů (m. levator scapulae, m. trapezius) bylo 

terapií v rámci hospitalizace upraveno pouze částečně, pacientka tedy byla pro jeho 

další úpravu instruována k domácí autoterapii.  

 Ve stoji bylo terapií dosaženo zmírnění protrakce hlavy a ramen, snížení hrudní 

hyperkyfózy a prominence spodních žeber. Dále došlo v porovnání s počátkem 

vertikalizace do stoje k výraznému zlepšení stability a rovnováhy.  

 V rámci chůze došlo k úpravě rovnováhy a jistoty, nácviku samostatné chůze 

do schodů s přidržováním zábradlí. Dále se podařilo upravit výrazné kyfotické držení 

celého trupu a odval chodidla.  

 Kloubní vůle byla obnovena u drobných kloubů ruky bilaterálně 

a v mediokarpálním spojení pravé horní končetiny. Vlevo došlo k  částečnému obnovení 

k l o u b n í h r y v g l e n o h u m e r á l n í m s p o j e n í v e n t r o d o r s á l n í m s mě r e m 

a akromioclavikulárním kloubu kaudálně. Dále došlo k obnově joint play v drobných 

kloubech nohy s výjimkou proximálního interphalangeálního spojení palce bilaterálně. 

Přetrvává omezení pohybu do vnitřní rotace pravého kyčelního kloubu.  

 Rozsah pohybů se zlepšil bilaterálně do flexe kyčelního kloubu, do zevní rotace 

levého kyčelního kloubu, bilaterálně do plantární flexe, inverze, a everze hlezna. 

Na horní končetině došlo ke zvětšení flexe, abdukce a vnitřní rotace levého ramenního 

kloubu, dále pak ke zvýšení flexe v levém kloubu loketním.  

 K zmírnění výrazného zkrácení stupně 2 došlo v levém m. pectroalis major pars 

sternalis a v pravém m. gastrocnemius. U ostatních svalů byl palpačně hypertonus 

snížen, avšak dle Jandy zůstal stupeň zkrácení stejný.  
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 Svalová síla pacientky se zlepšila ve všech ohledech, při výstupním vyšetření 

byla odhalena pouze mírná oslabení, kdy pacientka nedosáhla všech kritérií pro splnění 

stupně 5 svalové síly.  

 V rámci antropometrického vyšetření došlo u pacientky k nárůstu velikosti 

obvodů v oblasti horní i dolní končetiny, což pravděpodobně souvisí s nabranou 

svalovou sílou a částečně s nepřítomností myorelaxancií, která pacientka dostávala při 

prvním měření. Obvod relaxované paže se na obou horních končetinách zvýšil o 0,5 cm.  

Dále byl obvod levého stehna 10 cm nad patellou větší o 1 cm a obvod levého lýtka 

v jeho nejširší části o 0,5 cm.  

 V hodnocení dle Barthelové pacientka dosáhla plné samostatnosti, body ztratila 

pouze u kritéria chůze do schodů, kdy potřebuje dopomoc zábradlí.  

 Mimo výše uvedené došlo také k zlepšení zapojení hlubokého stabilizačního 

systému, kdy je pacientka schopna kaudalizace dolních žeber, tak aby neprominovala 

a zároveň udržení tlaku břišní stěny.  
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4 ZÁVĚR 

 Psaním této bakalářské práce jsem získala cenné informace, znalosti 

i zkušenosti. Studium literatury týkající se nádorových onemocnění, jejich léčby 

a fyzioterapie po břišních operací mi poskytlo některé nové vědomosti, které budou 

užitečné v případné budoucí fyzioterapeutické praxi. V budoucím studiu pak jistě 

zúročím i praxi ve formátování a úpravě textu dle předepsaných norem.  

 Největším přínosem však bylo samotné absolvování bakalářské praxe v Institutu 

klinické a experimentální medicíny v Praze. Tato praxe mi naskytla možnost aplikovat 

terapeutické postupy, které jsem se naučila v průběhu bakalářského studia na UK FTVS 

a zároveň mi poskytla velké množství cenných rad, postřehů a zkušeností získaných 

od supervizora a ostatního zdravotnického personálu v Institutu klinické 

a experimentální medicíny. Cennou zkušeností byla práce v rámci odborného týmu, 

tvořeného, kromě fyzioterapeutů, také ostatními zdravotnickými profesemi.  

 Samotná fyzioterapeutická péče o moji pacientku mě pak velmi bavila 

a utvrdila, že jsem si zvolila správný studijní obor. Terapie byly vždy vedené v příjemné 

atmosféře, pacientka se snažila maximálně spolupracovat a poctivě prováděla 

autoterapii. Podařilo se splnit většinu cílů terapie, které byly na začátku péče stanoveny. 

Pacientka tak odcházela z nemocnice připravena vrátit se do běžného života. !
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Příloha č. 1 Vyjádření Etické komise UK FTVS 



Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, 
přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 
změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás 
žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 
prováděné v rámci praxe na Institutu klinické a experimentální medicíny (Vídeňská 
1958, 140 21 Praha 4) , kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším 
vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude 
publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika 
fyzioterapeutické péče o pacienta po hemikolektomii a centrální resekci pankreatu. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s metodami fyzioterapeutické péče o pacienta 
po hemikolektomii a centrální resekci pankreatu. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 
nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení řešitele ……………………………………… Podpis:........................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ……………… Podpis:........................ 
  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta ………………………… Podpis pacienta: ……………… 



Příloha č. 3 Seznam tabulek 
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Tabulka č. 6: Vstupní antropometrie — délky dolních končetin 
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Tabulka č. 9: Vstupní antropometrie — obvody horních končetin 

Tabulka č. 10: Vstupní vyšetření zkrácených svalů 
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Tabulka č. 15: Vstupní hodnocení Barthel indexu 
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