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Abstrakt 

Název:   Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza 

nervus radialis. 

 

Cíle:   Cílem této práce je teoretické zpracování poznatků k problematice 

periferních paréz obecně se zaměřením na parézu radiálního nervu. Ve 

speciální části je mým cílem vypracovat podrobnou kazuistiku 

fyzioterapeutické péče zahrnující vyšetření a terapie s využitím svých 

znalostí a dovedností získaných během bakalářského studia. 

 

Metody:   Práce se skládá ze dvou částí. V části obecné jsou shrnuty teoretické 

poznatky o periferní paréze nervus radialis na základě odborné literatury. 

Rozebrána je anatomie nervové soustavy, konkrétně brachiálního plexu, 

kineziologie, etiologie i klinický obraz daného onemocnění a jeho 

klasifikace. Další úsek je věnován léčbě periferní parézy a podrobněji je 

pak popsána rehabilitační péče a konkrétní fyzioterapeutické metody 

využívané při terapii takovéto diagnózy. V závěru této části se nachází 

zhodnocení efektu těchto metod v rámci léčby. Speciální část práce se 

věnuje kazuistice pacientky s diagnózou parézy nervus radialis 

vypracované na základě 4týdenní odborné praxe, která zahrnuje vstupní 

kineziologický rozbor, popis průběhu jednotlivých terapií, výstupní 

kineziologický rozbor a závěrečné zhodnocení efektu terapie.  

 

Výsledky:  Mírné zvětšení svalové síly paretických svalů, zlepšení aktivních rozsahů 

kloubů levé horní končetiny a částečné obnovení její funkčnosti.  

      

Klíčová slova: periferní paréza, nervus radialis, fyzioterapie, kazuistika 

  



 

 

Abstract 

Title:  Case study of the physiotherapy treatment of a patient with peripheral 

palsy of radial nerve. 

 

Objectives:  The main objective of this thesis is to summarize theoretical knowledge of 

peripheral palsy, especially the radial nerve palsy. My other aim is to 

elaborate a detailed case study including examination and therapy with the 

use of theoretical knowledge and practical skills acquired during the three 

years of studying the bachelor’s programme. 

 

Methods:   The thesis consists of two main parts. The general part summarizes 

theoretical knowledge of peripheral radial palsy based on professional 

literature. There is analyzed anatomy of the nervous system, especially 

anatomy of the brachial plexus, kinesiology, etiology and clinical picture 

of this disease and its classification. aims to summarize basic information 

on the subject. Other section is devoted to treatment of peripheral palsy 

and it describes in detail the rehabilitation care and specific 

physiotherapeutic methods used in the treatment of such a disease. At the 

end of this section is an evaluation of the effect of these methods in the 

treatment. The practical part documents the case report of a patient with a 

diagnosis of radial nerve palsy, which includes the initial kinesiological 

examination, description of the course of individual therapies, the final 

kinesiological examination and the final evaluation of the effect of the 

therapy.   

 

Results:  Slight increase in muscle strength of paretic muscles, improvement of the 

range of motion of left upper limb and partial restoration of its 

functionality. 

 

Keywords:  peripheral palsy, radial nerve, physiotherapy, case study 



 

 

Seznam zkratek 

ABD 

ADD 

abdukce 

addukce 

ADL  

BMI  

C (páteř)  

DF  

DK  

EMG 

ES 

F 

activities of daily living 

body mass index 

krční páteř 

dechová frekvence 

dolní končetina 

elektromyografie 

elektrostimulace 

frontální 

HKK  

IP kloub 

L 

m. 

MCP 

n. 

horní končetiny 

interphalangeální (kloub) 

levá 

sval 

metakarpophalangeální (kloub) 

nerv 

P 

PIR 

PNF 

 

R 

RHB 

S 

SIAS 

pravá 

postizometrická relaxace 

proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

rotační 

rehabilitace 

sagitální 

spina iliaca anterior superior

SIPS 

T 

TENS 

TK 

VR 

ZR 

 

spina iliaca posterior superior 

transversální 

transkutánní elektrická n. stimulace 

krevní tlak 

vnitřní rotace 

zevní rotace 

 

  



7 

 

 

Obsah 

Obsah ................................................................................................................................ 7 

1 Úvod ........................................................................................................................ 10 

2 Část obecná ............................................................................................................. 11 

2.1 Struktura periferního nervového systému ........................................................ 11 

2.1.1 Anatomie plexus brachialis ....................................................................... 13 

2.1.2 Anatomie nervus radialis .......................................................................... 14 

2.2 Poruchy periferního nervového systému .......................................................... 17 

2.2.1 Poruchy senzitivních vláken periferního nervu ........................................ 17 

2.2.2 Poruchy motorických vláken periferního nervu ....................................... 18 

2.2.3 Klasifikace porušení ................................................................................. 19 

2.3 Paréza nervus radialis ....................................................................................... 21 

2.3.1 Vysoká léze ............................................................................................... 21 

2.3.2 Nízká léze ................................................................................................. 22 

2.3.3 Klinický obraz ........................................................................................... 22 

2.3.4 Etiopatogeneze .......................................................................................... 23 

2.4 Léčba periferní parézy n. radialis ..................................................................... 25 

2.4.1 Diagnostika ............................................................................................... 25 

2.4.2 Operační léčba .......................................................................................... 26 

2.4.3 Fyzioterapie .............................................................................................. 26 

2.4.4 Ergoterapie ................................................................................................ 30 

2.5 Efekt terapeutických přístupů .......................................................................... 32 

3 Část speciální .......................................................................................................... 34 

3.1 Metodika práce ................................................................................................. 34 



8 

 

 

3.2 Anamnéza ......................................................................................................... 36 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor ......................................................................... 39 

3.3.1 Vyšetření stoje aspekcí ............................................................................. 39 

3.3.2 Vyšetření chůze ......................................................................................... 41 

3.3.3 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy ............................................ 41 

3.3.4 Palpační vyšetření ..................................................................................... 42 

3.3.5 Antropometrie ........................................................................................... 43 

3.3.6 Goniometrie .............................................................................................. 44 

3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ...................................................... 45 

3.3.8 Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy ..................................................... 45 

3.3.9 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho ........................................ 47 

3.3.10 Vyšetření úchopů dle Nováka ................................................................... 47 

3.3.11 Testy na n. radialis .................................................................................... 48 

3.3.12 Neurologické vyšetření ............................................................................. 48 

3.3.13 Závěr vstupního vyšetření ......................................................................... 49 

3.3.14 Krátkodobý fyzioterapeutický plán .......................................................... 51 

3.3.15 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán .......................................................... 51 

3.4 Průběh terapie ................................................................................................... 53 

3.4.1 Terapeutická jednotka ze dne 18.1.2022 .................................................. 53 

3.4.2 Terapeutická jednotka ze dne 20.1.2022 .................................................. 55 

3.4.3 Terapeutická jednotka ze dne 21.1.2022 .................................................. 58 

3.4.4 Terapeutická jednotka ze dne 24.1.2022 .................................................. 60 

3.4.5 Terapeutická jednotka ze dne 26.1.2022 .................................................. 62 

3.4.6 Terapeutická jednotka ze dne 28.1.2022 .................................................. 65 

3.4.7 Terapeutická jednotka ze dne 31.1.2022 .................................................. 68 



9 

 

 

3.4.8 Terapeutická jednotka ze dne 2.2.2022 .................................................... 70 

3.5 Výstupní kineziologický rozbor – 3.2.2022 ..................................................... 73 

3.5.1 Vyšetření stoje aspekcí ............................................................................. 73 

3.5.2 Vyšetření chůze ......................................................................................... 75 

3.5.3 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy ............................................ 75 

3.5.4 Palpační vyšetření ..................................................................................... 76 

3.5.5 Antropometrie ........................................................................................... 77 

3.5.6 Goniometrie .............................................................................................. 78 

3.5.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ...................................................... 79 

3.5.8 Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy ..................................................... 79 

3.5.9 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho ........................................ 81 

3.5.10 Vyšetření úchopů dle Nováka ................................................................... 81 

3.5.11 Testy na n. radialis .................................................................................... 82 

3.5.12 Neurologické vyšetření ............................................................................. 82 

3.5.13 Závěr výstupního kineziologického rozboru ............................................ 83 

3.6 Zhodnocení efektu terapie ................................................................................ 84 

4 Závěr ....................................................................................................................... 86 

5 Seznam použité literatury ....................................................................................... 87 

6 Přílohy ..................................................................................................................... 92 

 

  



10 

 

 

1 Úvod 

Moje bakalářská práce pojednává o problematice periferních paréz a konkrétně o 

specifikách parézy nervus radialis. Obecná část práce vznikla na základě studia odborné 

literatury týkající se této diagnózy, a slouží ke shrnutí poznatků z hlediska anatomie, kde 

jsem se věnovala struktuře periferního nervového systému a anatomické stavby plexus 

brachialis či právě n. radialis. Dále jsou zde popsány různé druhy postižení periferního 

systému a jejich klasifikace. Detailně je pak rozebrána paréza n. radialis, její klinický 

obraz či etiopatogeneze. Další kapitola je věnována možnostem klinického vyšetření a 

konkrétních léčebných přístupů, ať už fyzioterapeutických, či jiných. Speciální pozornost 

jsem pak věnovala různým vyšetřovacím a léčebným metodám používaných v rámci 

fyzioterapie. V závěru obecné části jsem porovnala efekt těchto terapeutických přístupů 

na základě informací dohledaných v aktuálních odborných zdrojích. 

Speciální část je věnována kazuistice mé pacientky s diagnózou periferní paréza n. 

radialis, která zahrnuje kompletní vstupní i výstupní vyšetření, stanovení konkrétního 

fyzioterapeutického plánu, přesný popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek a 

v závěru vyhodnocení efektu dosavadní terapeutické intervence. Kazuistika vznikla 

během mé souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, probíhající v termínu od 

10.1. do 4.2.2022.    
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2 Část obecná 

2.1 Struktura periferního nervového systému 

Základní jednotkou nervové soustavy je nervová buňka – neuron. Ten je složen ze 

soma neboli nervového buněčného těla, kde je uložené jádro, a dále z výběžků, které 

dělíme na aferentní a eferentní. Za dendrity označujeme ty výběžky, které přijímají 

signály od jiných nervových buněk. Tyto výběžky jsou kratší a hodně větvené, proto se 

síť dendritů okolo soma označuje pojmem dendritický strom. Opačnou funkci, než 

dendrity pak vykonává neurit tzv. axon, jenž odstupuje z axonového hrbolku, vybíhá 

k jiným neuronům a na jeho konci můžeme najít presynaptické axonové zakončení (Orel, 

2015). Toto zakončení je součástí synapse, kde dochází k dotyku membrán dvou buněk a 

přenosu signálu. Rychlost přenosu mimo jiné závisí na druhu obalu axonu, který je tvořen 

Schwannovými buňkami, a odlišuje se výskytem myelinu (Rokyta, 2015).  

Podle toho dělíme vlákna na myelinizovaná bílá vlákna a nemyelizovaná šedá 

vláka. Šedá vlákna jsou obalena pouze tenkou vrstvou Schwannových buněk, mezi nimiž 

nevzniká myelin. Bílá vlákna mají na rozdíl od nich kromě Schwannovy pochvy také 

pochvu myelinovou, která vzniká procesem myelogeneze, a jejímž výsledkem je axon 

obalený několika vrstvami Schwannových buněk a mezi nimi vytvořeným myelinem. Ten 

se ovšem nenachází po celé délce axonu, nýbrž je jeho pochva zpravidla po 1 mm 

přerušena, přičemž tomuto místu přerušení se říká Ranvierův zářez. Zářezy jsou jediným 

místem, kde může dojít k větvení axonu, a také strategickým místem pro výživu nervu. 

Rychlost vedení nervového vlákna je pak tím vyšší, čím je vlákno a jeho pochva silnější. 

Ranvierovy zářezy navíc ještě urychlují přenos elektrických impulzů díky 

„přeskakování“ těchto myelinových mezer (Rokyta, 2015). 

Periferní nervy jsou pak jako takové svazky axonů, které vedou z neuronů 

uložených v míše, mozkovém kmeni či spinálních gangliích. Samy tedy neobsahují žádná 

neuronová těla. Nervová vlákna se v rámci periferního nervu spojují ve větší svazky, mezi 

nimiž se nachází řídké vazivo zvané endoneurium. Jím také prochází cévy, které nerv 

zásobují. Zvnějšku jsou jednotlivé svazky nebo malé skupiny svazků chráněny tenkým 

vazivovým obalem – perineuriem, které považujeme vlastně za vazivové snopce, a ty 
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společně tvoří periferní nerv, na jehož povrchu najdeme zevní vazivový obal epineurium 

(Dylevský, 2009; Ehler, 2008). 

 

Obrázek 1 - Struktura periferního nervu (Orel, 2015) 

Nervová vlákna dělíme dále podle směru, kterými jimi signál putuje, a to na 

aferentní a eferentní. A dále podle dalšího aspektu rozeznáváme dva druhy nervů – 

senzitivní a motorické. Hlavním faktorem tohoto dělení je charakter informace, kterou 

vlákno přenáší. Naprostá většina nervů periferního systému je ovšem smíšené povahy, 

tzn., že sestává jak ze senzitivních, tak motorických, a dokonce i autonomních vláken 

(Kolář et al., 2009). 

Periferní nervová soustava je složena z 12 párů hlavových nervů a 31 párů 

míšních, které dále dělíme podle místa výstupu z míchy na krční, hrudní, bederní, křížové 

a kostrční. Eferentní nervy opouštějí míchu skrz přední míšní kořen, kde se nachází 2 

hlavní motorické buňky. Velká buňka typu alfa inervuje příčně pruhovaná vlákna 

kosterních svalů, zatímco axony malé gama buňky vedou k intrafuzálním vláknům 

svalového vřeténka, které taktéž inervují. Zadním kořenem míšním do míchy vstupují 

odstředivá neboli aferentní vlákna z periferie, která vedou informace z receptorů 

hlubokého i povrchového čití. Tato vlákna ovšem nevedou přímo do míchy, nýbrž nejprve 



13 

 

 

do senzitivních pseudounipolárních buněčných těl, která se nachází v senzitivních 

gangliích umístěných uvnitř páteřního kanálu v zadních kořenech. Zde na senzitivních 

gangliích pak probíhá jakési přepojení, odkud dále informaci vede aferentní axon do 

zadního kořenu míšního. Spojením kořenů ve foramen interveretebrale je vytvořen míšní 

nerv, který vystupuje z konkrétního úseku míchy, a podle této lokalizace jej také 

pojmenováván (Pfeiffer, 2006).  

2.1.1 Anatomie plexus brachialis 

Plexus brachialis je anatomicky i funkčně velmi složitá nervová pleteň vytvořená 

spojením předních větví míšních nervů C5-8 a Th1. Navíc je možné připojení spojek z C4 

a Th2. Jako první se spojují přední větve míšních nervů v tzv. primární svazky nebo 

kmeny. Spojením předních větví míšních nervů C4, C5 a C6 vzniká truncus superior, 

větev C7 pokračuje jako truncus medius a truncus inferior se skládá z C8 a Th1 větví. 

Tyto kmeny pak společně prochází fissurou scalenorum tvořenou m. scalenus anterior, 

m. scalenus medius a 1. žebrem, a vedou dále pod claviculou do oblasti axilly, kde dojde 

k rozdělení kmenů na přední a zadní větev. Opětovným spojením těchto větví pak vznikne 

fasciculus lateralis, medialis a posterior, které prochází pod šlachou m. pectoralis minor 

a obemykají arterii axillaris. Z těchto svazků poté následně odstupují konečné nervy horní 

končetiny včetně nervus radialis (Čihák, 2016; Ridzoň, 2008). 



14 

 

 

 

Obrázek 2 - Schéma plexus brachialis (Grim et al., 2017) 

2.1.2 Anatomie nervus radialis 

Vlákna tohoto periferního nervu vychází z C5 až C8, eventuálně také Th1, a jsou 

pokračováním fasciculus posterior brachiálního plexu. V zadní části axilly se odpojuje od 

n. axillaris a distálněji vysílá senzitivní větev n. cutaneus brachii posterior inervující 

dorzální část paže až po loketní kloub a motorickou větev pro m. triceps brachii. Dále 

pokračuje kanálkem sulcus nervi radialis na laterální stranu humeru a dostává se tak do 

blízkosti laterálního epikondylu, během čehož vysílá dále senzitivní větev n. cutaneus 

antebrachii posterior pro zadní stranu předloktí, a motorickou inervaci pro m. 

brachioradialis a m. extensor carpi radialis longus et brevis (Ambler, 2011; Čihák, 2016).  
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Obrázek 3 – Nervy z plexus brachialis na dorzální straně paže (Čihák, 2011) 

 

Následně se na úrovni caput radiale rozdělí na své dvě konečné větve ramus 

superficialis a ramus profundus. Ramus profundus probíhá skrz sval m. supinator, který 

je z této větve také inervován. Poté pokračuje jako sensitivní nerv n. interosseus posterior 

inervující dorzální část karpu, a zároveň vysílá také motorické větve ke svalům z dorsální 

skupiny na předloktí, tedy k extenzorům. Ramus superficialis je pak druhá konečná větev, 

která sestupuje společně s a. radialis, a nese senzitivní inervaci pro hřbet ruky a částečně 

pro dorzální stranu 3.-5. prstu (Čihák, 2016). Janda (2004) uvádí mezi motoricky 

inervované svaly z n. radialis všechny následující: m. triceps brachii, m. anconeus, m. 

brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. supinator, m. extensor 

digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris, m. abductor pollicis 

longus, m. extensor pollicis longus et brevis, m. extensor indicis. 
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Obrázek 4 - Nervy z plexus brachialis na dorzální straně předloktí a ruky (Čihák, 2011) 
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2.2 Poruchy periferního nervového systému 

Jak již bylo řečeno, periferní nervy se skládají z aferentních a eferentních 

nervových vláken. Porušení aferentních vláken se pak bude projevovat jinak než postižení 

eferentních. Existují také onemocnění, která mohou postihnout obě větve periferního 

nervu. Mezi nejčastější příčiny poruch periferního nervu řadíme polyneuropatie, úžinové 

léze a traumata (Rokyta, 2015). 

2.2.1 Poruchy senzitivních vláken periferního nervu 

Senzitivní vlákna přináší informace z periferie do centrální nervového systému, 

jsou eferentní a prochází zadním míšním kořenem. Jsou citlivější na poškození než vlákna 

motorická, ovšem často jejich výpadek a jím způsobená ztráta senzitivní aferentace 

předchází také motorické poruše. Senzitivní poruchy dělíme na iritační a zánikové, 

přičemž oba druhy se projevují odlišnými příznaky (Kolář et al., 2009; Rokyta, 2015). 

Zánikové poruchy bývají způsobeny nejčastěji přerušením aferentního nervu 

v důsledku mechanického traumatu, zánětu či toxické léze. Mezi typické příznaky 

můžeme zařadit sníženou citlivost receptorů periferního nervu a také kožní oblasti tzv. 

dermatomu, kterou daný nerv inervuje. Hovoříme potom o anestezii (úplná ztráta 

citlivosti) či hyperstezii (snížená citlivost) v konkrétním dermatomu, která se projevuje 

zhoršeným vnímáním taktilních podnětů, ale také chladu, tepla či bolesti (Kolář et al., 

2009; Rokyta, 2015).  

Jako výsledek podráždění senzitivního vlákna periferního nervu vznikají iritační 

poruchy. Toto podráždění může být způsobeno například kompresí, krvácením, edémem 

či intoxikací. Hlavním projevem iritačního dráždění je rozvoj parestezií, které 

charakterizujeme jako spontánně se objevující abnormální vjemy v různých podobách 

např. mravenčení, brnění, otupění ale také třeba mrazení či pálení. Změněné vnímání 

ovšem pozorujeme také v reakci na konkrétní podněty jako je dotek – příklad: dotek 

tlakem může být vnímán jako bolest. Dalším iritačním příznakem je pak přenos bolesti a 

neuralgie, tedy palčivé bolesti, do oblasti inervované postiženým nervem (Kolář et al., 

2009; Rokyta, 2015). 
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Senzitivní poruchy lze objektivizovat pomocí neurologického vyšetření, při kterém 

sledujeme příznaky, které byly popsány v předchozích odstavcích jako hyperstezie, 

hypostezie až anestezie, a narušené vnímání polohocitu a pohybocitu (Kolář et al., 2009). 

2.2.2 Poruchy motorických vláken periferního nervu 

Odstředivá nebo také eferentní vlákna vedou motorickou informaci z CNS do 

periferie, proto je nazýváme motorická. Jejich porušení má za následek postižení 

inervovaného svalu či skupiny svalů, které vede k rozvoji periferní obrny. Dochází 

k přerušení spojení mezi centrem a periferií, které se vyznačuje ztrátou reflexů, tonu svalů 

a ty následně podléhají atrofii. Konkrétní příznaky porušení motorického nervu a jejich 

závažnost se pak odvíjí dle lokalizace postižení a jeho míry. Rokyta (2009) definuje 

periferní obrnu jako patologické omezení hybnosti, které můžeme rozdělit na dva druhy 

– parézu a plegii. Paréza se projevuje snížením svalové síly při zachování alespoň 

minimální aktivní hybnosti postižené končetiny. Plegie narozdíl od toho znamená úplnou 

obrnu a naprostou ztrátu svalové síly, tím pádem v postižené oblasti těla pak neprobíhá 

vůbec žádná aktivní pohybová činnost (Kolář et al., 2009; Rokyta, 2015). 

Pacienta postiženého periferní obrnou nejvíce omezuje právě porucha hybnosti, 

kdy buď pacient není schopen pohyb vykonat v takovém rozsahu, nebo jej neprovede 

vůbec. S porušenou hybností souvisí snížení až ztráta svalové síly a jako následek tohoto 

deficitu pak pacient pociťuje zhoršenou obratnost, omezení při běžných denních 

aktivitách, rychlejší nástup svalové únavy a nejistotu při chůzi, jež způsobuje vyšší riziko 

pádů (Kolář et al., 2009; Rokyta, 2015). 

Motorické poruchy lze objektivně vyšetřit několika způsoby. Především v rámci 

vyšetření sledujeme změny od fyziologické normy jako například hyporeflexii až 

areflexii, tento výraz používáme pro definování snížené reflexní reakce až úplně vyhaslé 

reakce, dále můžeme vyšetřit úroveň svalového tonu, kde očekáváme nález hypotonie až 

atonie. Na základě svalového testu nebo funkčních testů lze ověřit snížení nebo úplnou 

ztrátu svalové síly a s tím spojenou hypotrofii či atrofii svalů, následkem čehož nám z 

goniometrického měření rozsahu kloubů vyplyne také omezení aktivních pohybů. 

Konkrétní výstup z vyšetření závisí na typu a míře postižení. Částečná a úplná denervace 

nervu se dá odlišit výskytem buď fascikulací, nebo fibrilací. Při částečné denervaci 

můžeme aspekčně pozorovat fascikulace, které se projevují drobnými stahy několika 
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svalových snopců v oblasti postižené parézou. Na druhou stranu fibrilace, které jsou 

známkou úplné denervace nervu, pouhým okem vidět nemůžeme, odhalí se ale při EMG 

vyšetření (Kolář et al., 2009). 

 

2.2.3 Klasifikace porušení 

V rámci základního dělení postižení periferní nervové soustavy rozlišujeme 2 

druhy a to mononeuropatii, kdy se jedná o poškození jednoho samotného nervu, a 

polyneuropatii, která postihuje více nervů najednou, a často bývá doprovodným projevem 

jiného onemocnění jako například diabetes mellitus (Kolář et al., 2009). 

Další často uváděnou klasifikací pro určení míry poškození nervu bývá uváděna 

klasifikace dle Seddona, která rozlišuje tři stupně postižení. 

Neurapraxie 

Jedná se o první a nejméně závažný stupeň poškození periferního nervu, při 

kterém nedochází k přerušení nervu ani axonu, nýbrž bývá postižena především 

myelinová pochva. Tento stav je reverzibilní a nevyžaduje speciální léčbu. Můžeme si jej 

představit jako blokádu vedení signálu nervem, při které ovšem vedení samotné není 

poškozeno, proto se stav pacienta s tímto stupněm poruchy rychle upravuje, a vrací do 

normálu (Pfeiffer, 2006). Dle Koláře (2009) by se tak mělo stát nejpozději do 6 týdnů. 

Neurapraxie vzniká nejčastěji na základě komprese a fyzického, či chemického 

poškození. Projevuje se parciální ztrátou hybnosti a citlivosti v daném segmentu, kdy se 

ovšem v tomto místě po ustání působení patologické příčiny objevuje parestezie, proto 

můžeme tvrdit, že porucha se týká také aferentního neuronu. Lze uvést jeden z příkladů 

neurapraxie, kterým je spánková obrna n. radialis známá také jako obrna pijáků či 

milenců. Kromě takových druhů neurapraxie bychom do této kategorie zařadili také 

poruchy hybnosti a bolesti způsobené kořenovým drážděním při vertebrogenních 

onemocněních, či přechodná lokální znecitlivění nervů z důvodu léčebných zákroků 

(Pfeiffer, 2006). 
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Axonotmeze 

Termínem axonotmeze popisujeme takový rozsah poškození periferního nervu, 

který je závažnější než drobné poranění myelinové pochvy neurapraxií, zároveň ale nerv 

není kompletně přerušen jako při neurotmezi. Projevuje se částečnou parézou, tedy 

denervací svalových vláken, s poruchou čití. Jak už název napovídá, v rámci axonotmeze 

dochází k narušení kontinuity několika axonů, které následně podléhají distálně od tohoto 

místa Wallerově degeneraci (Chaney, Nadi, 2022). 

Degenerace prodlužuje dobu regenerace o několik týdnů a likviduje oddělené části 

axonů a myelinu, netýká se ovšem obalových struktur axonu jako endoneuria a 

fascikulárních struktur, díky čemuž existuje možnost spontánního uzdravení nervu. Záhy 

totiž začíná proces regenerace. Ten je zahájen činností Schwannových buněk, které z 

proximálního pahýlu původního axonu začínají vytvářet cesty pro nově vytvořené axony 

rostoucí rychlostí 1–3 mm/den. Buď tedy dojde k znovunapojení původního axonu, nebo 

také může dojít ke spojení prostřednictvím kolaterál ze sousedního axonu, který se začne 

větvit, a vyšle svoje vlákna tak, že převezmou funkci a inervaci porušeného neuronu 

(Pfeiffer, 2011). Jakmile dojde k jakémukoli druhu spojení, nutně musí nastat propojení 

také na míšní a mozkové úrovni, které ovšem nemusí proběhnout dokonale, přesto by se 

ale měla alespoň částečná funkčnost navrátit do 6 měsíců (Kolář et al., 2009). 

 Neurotmeze 

 Neurotmeze představuje nejzávažnější stupeň poškození periferního nervu 

doprovázený kompletní lézí nervu, která se vyznačuje úplným senzorickým i motorickým 

deficitem svalů a oblasti kůže inervované z postiženého nervu. Při neurotmezi bývá 

přerušen nejen celý nerv včetně endoneuria, perineuria a epineuria, ale také další struktury 

jako axon, myelinová pochva a okolní tkáně. Schwannovy buňky následně adaptivně 

reagují na přerušení axonu a místo nadměrné tvorby myelinu v místě původního axonu, 

začnou jeho zbytky včetně myelinu pohlcovat, a vytváří novou alternativní cestu pro růst 

nového. Šance na spontánní obnovu nervu je ovšem při takové míře poškození minimální 

se špatnou prognózou. Neurotmeze bývá proto zpravidla řešena chirurgicky. Hlavním 

cílem operace pak je umožnit reinervaci regenerujících se axonů do oblasti, kde se 

nachází distální část původního nervu s minimální ztrátou nervových vláken a 

poškozením okolních tkání. Úspěch operace závisí na včasné indikaci pacienta k operaci 
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a na zvolené metodě, kdy nejlépe z výzkumů vychází metoda end-to-end, tedy sešití obou 

konců k sobě. Po operaci následuje dlouhodobá rehabilitace, přesto však ve většině 

případů přetrvávají trvalé následky. Nejlepší prognózy z hlediska uzdravení mají mladí 

pacienti do 25 let (Matos Cruz, De Jesus, 2022). 

Kromě porušení výběžků může dojít ovšem také ke zničení buněčného těla 

neuronu, což se může stát při vážném poranění například u úrazů brachiálního plexu. 

Tento stav je ireverzibilní a vede k zániku celé buňky, jelikož bez buněčného těla 

nemohou fungovat ostatní struktury (Pfeiffer, 2011). 

2.3 Paréza nervus radialis 

Nervus radialis má dlouhý průběh po prakticky celé délce horní končetiny, je proto 

náchylný k parézám způsobeným mechanickým působením jako následek traumatu, 

zejména po traumatech pažní kosti apod. Parézy dělíme na vysoké či nízké podle toho, 

zda k lézi došlo před nebo po rozdělení na dvě konečné větve v oblasti caput radiale. Ať 

už se ale jedná o jakýkoliv druh, léze radiálního nervu vždy znamená výrazné omezení 

funkčnosti horní končetiny. Jedná se o nerv smíšený, u kterého převažují motorická 

vlákna, ale léze bývá zpravidla doprovázena také senzitivními poruchami (Čižmář, 2010). 

2.3.1 Vysoká léze 

Do této kategorie spadají parézy, při kterých je nerv poškozen už v axile nebo 

během jeho průběhu podél humeru. Vysoká léze vzniká zpravidla jako důsledek například 

komprese z vysokých berlí, zevní komprese, fraktur humeru či iatrogenních lézí (Čižmář, 

2010). Při poranění nervus radialis proximálně nad odpojením motorické větévky pro m. 

triceps brachii bývá obraz parézy právě z tohoto důvodu odlišný. U pacienta se kromě 

typických příznaků parézy nervus radialis objevuje i další funkční deficit a to, že 

nedokáže extendovat paži do vzpažení, aniž by mu předloktí nepřepadávalo do flexe, 

jelikož není schopen provést extenzi v loketním kloubu. Ta je důležitá zejména při 

podpírání vsedě, přesedávání a při zvedání z lehu do sedu. Nejčastějším místem 

poškození ovšem bývá dolní polovina paže, respektive místo, kde nerv prochází sulcus 

nervi radialis humeri. U tohoto typu bývá zachována funkce m. triceps brachii a 

setkáváme se pouze s typickými známkami parézy nervus radialis, které budou popsány 

v kapitole 2.3.3 (Pfeiffer, 2011). 
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2.3.2 Nízká léze 

Nízká léze zasahuje n. radialis poté, co se po průchodu loketním kloubem a m. 

supinator, rozdělí na n. interosseus posterior a menší senzitivní větev. Právě hluboká 

motorická větev n. intersseus posterior bývá poškozena při nízké lézi, která se vyznačuje 

zachováním funkce m. extensor carpi radialis i m. brachioradialis, na rozdíl od m. 

extensor carpi ulnaris. Proto při provádění dorzální flexe zápěstí bývá ruka pacienta vždy 

silně přetahována do radiální dukce, a pacient nedokáže pohyb provést v ose. Také se 

projevuje výpadek svalů m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius a 

m. extensor digiti minimi, jejichž funkci částečně nahrazují přítomné mm. interossei a 

mm. lumbricales (Colditz, 2002). 

2.3.3 Klinický obraz 

Následkem parézy radiálního nervu bývá motorická dysfunkce a oslabení 

postižené horní končetiny. Konkrétní klinický obraz závisí na výši léze, jak bylo popsáno 

v kapitolách výše. Čím více proximálně k poškození nervu dojde, tím více svalových 

komponent zasáhne. Obecně se však dá říci, že pacient s parézou n. radialis ztrácí 

schopnost extendovat zápěstí, palec i ostatní prsty, což jsou zásadní pohyby pro provedení 

funkčního úchopu. Navíc pacient také postrádá sílu při silovém úchopu kvůli nemožnosti 

stabilizovat zápěstí. Paréza se projevuje i senzitivním deficitem, porucha čití ovšem bývá 

lokalizována do poměrně malé oblasti, a pacienty není často vnímána jako natolik zásadní 

problém (Sammer, Chung, 2009). 

Nejčastějším místem poškození radiálního nervu je oblast, kde nerv prochází 

sulcus nervi radialis humeri. Obraz takové parézy bývá v odborné literatuře označován 

jako „pozice labutí šíje“ či „kapkovitá ruka“. Pacient ztrácí schopnost dorzální flexe 

zápěstí, extenze prstů v metakarpofalangeálních kloubech (MCP) při maximální flexi 

v interfalangeálních kloubech, dále vázne extenze palce ve všech kloubech a také jeho 

abdukce. Ruka následkem gravitace a převahy flexorů přepadá volárně, 2. až 5. prst 

spočívají v mírné flexi v metakarpofalangeálních kloubech a palec je mírně flektován ve 

všech kloubech s náznakem opozice (Ambler, 2011; Kolář et al., 2009). 

Poranění na úrovni předloktí se liší tím, že nepostihuje m. extensor carpi radialis 

longus at brevis, ale naopak dochází k částečné nebo úplně denervaci m. extensor carpi 
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ulnaris, extenzorů 2. - 5. prstu a krátkého i dlouhého extenzoru palce a navíc m. abduktor 

pollicis longus. Klinický obraz je pak jiný ztrátou či zmenšením aktivního pohybu do 

extenze s ulnární dukcí, přičemž extenzi s radiální dukcí provést lze. Dále typicky vázne 

extenze v MCP kloubech všech prstů a extenze a abdukce palce (Skirven, Callahan, 

2002). 

Dalším možným místem léze je na úrovni loketního kloubu, kde se kromě známek 

popsaných v předchozím odstavci přidává ještě denervace m. extensor carpi radialis 

longus et brevis, čímž pacient ztrácí schopnost provést extenzi zápěstí, nebo tato bývá 

velmi oslabena. Navíc je postižen také m. supinator, což vede k omezení ještě pohybu do 

supinace. Pokud je místo poškození nervu proximálně nad loktem, přidává se k typickým 

známkám mírné oslabení flexe lokte kvůli zasažení m. brachioradialis a úplná nebo 

částečná ztráta funkce m. triceps brachii (Skirven, Callahan, 2002). 

2.3.4 Etiopatogeneze 

Příčiny parézy n. radialis můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, a to na 

traumatické a netraumatické. Nejčastěji se pak paréza radiálního nervu vyskytuje 

v asociaci se zlomeninou pažní kosti, při které může nerv být poškozen mechanismem 

kontuze nebo komprese nervu, případně i jako následek trakčního poranění. K poškození 

navíc nemusí dojít přímo během úrazu, ale také poté při repozici nebo operaci (Ambler, 

2011). Tato zranění bývají často lokalizována v oblasti spojení střední a distální třetiny 

humeru. Pokud v tomto segmentu dojde k fraktuře, zpravidla se jedná o spirální frakturu, 

při které se distální fragment posune proximálně a radiálně. Tím pak může způsobit lézi 

n. radialis, který je v této oblasti velmi málo mobilní a pružný. Radiální nerv je ohrožen 

nejen frakturou humeru, ale také například frakturou hlavičky radia či ulny, které svou 

lokalizací vedou k poškození n. interosseus posterior. Mezi traumatické příčiny parézy n. 

radialis lze zařadit i střelná a řezná poranění, u kterých úspěšnost léčby zejména závisí na 

tom, zda byl nerv kompletně přerušen nebo spíš částečně poškozen. Svou závažností 

ovšem mohou velmi často vést k invaliditě (Bumbasirevic et al., 2016). 

Jako další můžeme jmenovat iatrogenní příčiny. Poranění periferních nervů jsou 

totiž častou komplikací operací horní končetiny, a v případě n. radialis a jeho větví může 

dojít k postižení téměř kdekoliv. Jak již bylo řečeno, nejcitlivější částí je právě střední 

část humeru, kde je nerv v přímém kontaktu s periostem. Symptomy jako senzorický 
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deficit, ztráta extenze v MCP kloubech a typický obraz „kapkovité“ ruky se objeví po 

operaci (Bumbasirevic et al., 2016).  

S parézami způsobenými netraumatickými příčinami se nesetkáváme tak často. 

Hluboká větev n. radialis však může být zasažena například neuralgickou amyotrofií. 

Další málo častý úkaz nastává, když je nerv utlačen fibrotizovanými svalovými vlákny 

při průchodu m. supinator, což označujeme jako syndrom supinátorového tunelu 

(Ambler, 2011). Možné zranění hrozí také při nitrosvalové injekci, a to ať způsobené 

mechanickým poškození skrz jehlu, tak poškozením aplikovanou látkou. K rozvoji 

symptomů dochází prakticky ihned po aplikaci. Tato léze se může vyskytnout zejména 

v proximální třetině humeru a paréza může zahrnout i m. triceps brachii. Velmi vzácné 

příčiny parézy radiálního nervu jsou pak postižení jako následek nádoru, neuritidy, 

systémového či neurologického onemocnění (Bumbasirevic et al., 2016). 
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2.4 Léčba periferní parézy n. radialis 

2.4.1 Diagnostika 

Ke stanovení správného postupu léčby musí terapeut pacienta nejprve vyšetřit. 

V případě paréz bude zásadním vyšetřením to neurologické. Důležité informace můžeme 

získat již z elektromyografického vyšetření provedeného lékařem, ze kterého se dozvíme, 

zda byla porušena kontinuita nervu a jak se změnila rychlost vedení nervovými vlákny. 

Na základě provedení jehlové elektromyografie lze říct, zda došlo k částečné či úplné 

denervaci nervu. Dráždivost svalu také můžeme zjistit provedením I/t křivky (Kolář et 

al., 2009). 

Co se týče vyšetření fyzioterapeutem, mělo by začít důkladným odebráním 

anamnézy, při kterém zjišťujeme prvotní příčiny vzniku parézy, časový sled a vývoj 

deficitu od prvních projevů a dále možné sekundární potíže (Ridzoň, 2008).  Dále 

provádíme vyšetření aspekcí, a to například aktivních pohybů, nebo provádíme specifické 

testy pro ozřejmění léze daného nervu. V případě n. radialis provádíme následující testy 

dle Jandy (2004):  

1. Postavení ruky – zkouška je pozitivní, pokud pacientovo předloktí spočívá 

v pronaci, palmární flexi zápěstí, MCP klouby jsou flektované a palec chabě 

visí dolů.  

2. Zkouška sepjetí prstů – při ní testujeme, zda pacient zvládne sepnout ruce 

s extendovanými prsty. Zkoušku považujeme za pozitivní, pokud ruka 

přepadá do palmární flexe a pacient jí není schopen provést. 

3. Test na extenzory – pacienta instruujeme k provedení extenze ruky a prstů 

v MCP kloubech, pokud není schopen toto provést, test je pozitivní. 

4. Posledními testy ověřujeme, kde byl nerv zasažen. Pokud by k porušení nervu 

došlo v proximální polovině humeru, postihla by paréza také m. 

brachioradialis, což by znemožnilo pacientovi aktivně provést flexi v loketním 

kloubu a supinaci předloktí. V případě postižení v oblasti axily bývá zasažen 

navíc také m. triceps brachii a m. anconeus, proto by při vyšetření pacient 

nedokázal provést extenzi v lokti (Janda, 2004). 
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Podstatné informace o stavu pacienta získáme z neurologického vyšetření, kterým 

si ověříme, zda se jedná skutečně o periferní parézu. Zajímá nás v tomto případě zejména 

vyšetření reflexů, zánikových jevů a povrchového i hlubokého čití. Všechny svaly, které 

jsou inervované postiženým nervem, bychom měli podrobit vyšetření na svalovou sílu a 

vyšetření jeho funkce. V tomto případě by se jednalo konkrétně o m. triceps brachii, m. 

supinator, extenzory zápěstí a prstů (Bumbasirevic et al., 2016). 

2.4.2 Operační léčba 

K chirurgickému řešení paréz radiálního nervu lékaři přistupují v případě, kdy je 

zřejmé vážné přerušení nervu například u otevřených zranění, či v případech, kdy se 

pacientův stav nezlepšil po nějaké době konzervativní léčby. Typickým řešením léze 

radiálního nervu je přímé spojení proximální a distální části. Toho lze dosáhnout třemi 

různými technikami – buď to sešitím šicím materiálem, využitím plazmy nebo tkáňového 

lepidla ke spojení obou konců, anebo také aplikací laseru. I v případě operační léčby 

následně pacient podstupuje pooperační rehabilitaci, která má výrazný vliv na dobu 

regenerace (Kanta et al., 2008). 

Možným operačním přístupem jsou i šlachové transfery, při kterých se používají 

nadbytečné či neesenciální šlachosvalové jednotky horních končetin, které jsou 

přeoperovány z původního místa úponu do místa léze, a tam jsou využity pro 

znovuobnovení ztracené svalové funkce (Gardenier et al., 2020). V případě 

ireverzibilního poškození n. radialis lze také provést funkční svalový transfer, pomocí 

kterého můžeme docílit znovunabytí schopnosti provést extenzi v loketním a zápěstním 

kloubu či extenzi prstů. Tato poměrně nová operační metoda spočívá v převedení dobře 

fungující svalu do místa svalu nefunkčního a následné rekonstrukci vyživujících cév. 

Jedná se prakticky o transplantaci nervu, který se může stát plnohodnotnou náhradní 

fungující motorickou jednotkou. Častými dárci pro tyto operaci bývají svaly jako m. 

tensor fascie latae, m. rectus femoris či m. latissimus dorsi (Bumbasirevic et al., 2016). 

2.4.3 Fyzioterapie 

V začátcích terapie se soustředíme na prevenci sekundárních poškození jako jsou 

svalové kontraktury či fibrózní změny v inaktivních svalech (Kolář et al., 2009). Vedle 

toho může pacienta v akutní fázi poškození periferního nervu omezovat také bolest. Pro 
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zabránění vzniku přidružených potíží můžeme postiženou oblast imobilizovat pomocí 

dlahy, polohovat, promasírovat či aplikovat různé fyzikální modality. Teplo indikujeme 

pro podporu krevního průtoku a snížení svalových křečí, za kontraindikaci považujeme 

výskyt akutní infekce, otoku či malignit. Aplikovat jej můžeme prostřednictvím horkých 

zábalů či parafínu ideálně v teplotním rozmezí 41–45°C. Dále v této fázi můžeme využít 

ultrazvuk či transkutánní elektrickou stimulaci (Scott et al., 2013). 

Z důvodu pomalé rychlosti dorůstání nervu přibližně 1 mm/den se prodlužuje 

doba denervace a dochází k rozvoji svalové atrofie a úbytku Schwannových buněk. To 

má za následek úbytek objemu svalových vláken spojený se změnami kontraktilních 

vlastností již do 3 týdnů po zranění. Během následujících 2 měsíců dochází ke zmenšení 

velikosti vláken až na polovinu (Sulaiman, Gordon, 2000). Svalová atrofie navíc 

zapříčiňuje vznik sekundárních deformit končetin, svalovou slabost a ztrátu stability 

pohybu. Mezi terapeutické intervence, které můžeme použít v rámci prevence svalové 

atrofie, řadíme zpočátku zejména pasivní cvičení a elektrostimulaci, které pomáhají 

zachovat objem svalů, dokud nedojde k obnovení inervace (Smania et al., 2012).  

Analytické postupy 

V terapii využíváme dále analytického cvičení, které se vždy provádí pro jeden 

konkrétní sval v polohách dle svalového testu od Jandy, a které lze využít při různých 

stupních svalové síly. Pokud je sval hodně oslaben, a jeho síla se pohybuje mezi stupni 0 

až 1, cvičili bychom nejprve s pacientem pasivně s důrazem na to, aby si pohyb 

uvědomoval a vnímal jej. Po dosažení stupně 2 můžeme začít cvičit aktivně s dopomocí 

terapeuta, od stupně 3 bez dopomoci proti síle gravitace s případným přidáním odporu 

(Kolář et al., 2009).  

Za analytickou bychom označili také metodu sestry Kenny, která je při léčbě 

periferních paréz esenciální, ačkoliv za tímto účelem původně vůbec nevznikla. 

Používáme ji již od zahájení terapie na jednotlivé svaly, jejichž svalovou sílu hodnotíme 

stupněm 0-2. Jedná se prakticky o cvičení podle svalového testu dle Jandy doplněné o 

prvky facilitace, které se skládá ze 3 fází – stimulace, indikace a reedukace (Haladová, 

2003).  
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Stimulaci provádíme z výchozí polohy v protažení svalu chvěním prstů ve směru 

kontrakce svalu. Tímto způsobem dochází k aktivaci nervových zakončení 

v artromuskulárním systému. Konkrétní tělesný segment, ve kterém cvičíme, by měl 

pacient při stimulaci uvolnit, pohyb by ovšem měl dál vnímat a uvědomovat si signály, 

které jeho tělo v tu chvíli přijímá. Opakujeme 6x až 10x a následně pokročíme k indikaci, 

kdy po pacientovi chceme, aby si představil, jak daný sval pracuje, a který pohyb provádí. 

Ukážeme mu, odkud kam přesně sval vede, jak se kontrahuje, a dotýkáme se kůže 

v místech jeho průběhu. Po této ukázce a zároveň facilitaci pacienta vyzveme k provedení 

aktivního pohybu s naší dopomocí a slovními instrukcemi. Nyní jsme tedy pokročili do 

fáze reedukace, kterou provádíme ze začátku po 2-3 opakováních, jelikož oslabený sval 

se velmi rychle vyčerpává, a následkem vyčerpání by mohlo dojít ke snížení účinků 

terapie (Haladová, 2003).  

V případě parézy n. radialis bychom analytické cvičení cílili zejména na extenzory 

zápěstí a prstů, extenzory a abduktory palce či také m. brachioradialis, nebo m. triceps 

brachii v případě vyšší léze (Kolář et al., 2009).  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Dle Koláře (2009) je vhodné v rámci terapie periferních paréz využívat také 

fyzioterapeutických metod založených na neurofyziologickém podkladě a Kabatova 

metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace je jednou z takových metod. Její 

princip spočívá ve využití několika druhů facilitačních mechanismů, které provokují 

zvýšení aferentní signalizace z periferie, čímž způsobí nábor maximálního počtu 

motorických jednotek svalů, a usnadní tím provedení pohybu (Kolář et al., 2009). 

V případě této metody využíváme pohybových vzorů převzatých z běžného života, tudíž 

analytické cvičení jednotlivých svalů je zde nahrazeno cvičením v komplexních 

pohybových vzorcích, které mají diagonální a rotační charakter. Principiálně nám jde o 

provedení daného vzorce v plném rozsahu pohybu ve správném časovém sledu, a také 

správném sledu svalových kontrakcí od distálních komponent k proximálním. 

Z využívaných facilitačních mechanismů můžeme jmenovat protažení facilitačního 

vzorce při nastavení výchozí polohy k jeho provedení. Využíváme také maximální odpor, 

díky kterému dochází k náboru většího množství motorických jednotek, a dále například 
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manuální kontakt, výstižné slovní instrukce a trakci či kompresi k facilitaci flekčních či 

extenzorových svalových skupin (Holubářová, Pavlů, 2014). 

Diagonály vhodné pro terapii parézy jsou ty, při nichž facilitujeme paretické svaly 

– v našem případě postižení n. radialis tedy zejména extenzory zápěstí a prstů. Toho 

docílíme cvičením v I. extenční diagonále, kdy jsou aktivovány svaly m. extensor 

digitorum communis, m. extensor digiti minimi, m. extensor pollicis longus, m. abductor 

pollicis brevis a extensor carpi ulnaris, nebo v II. flekční diagonále pro facilitaci m. 

extensor digitorum communis, m. extensorpollicis longus et brevis, m. abductor pollicis 

longus a m. extensor carpi radialis longus et brevis. Při zasažení také m. brachioradialis 

parézou dosáhneme jeho zapojení ve flekčním vzorci II. diagonály, a pro m. triceps 

brachii můžeme přidat extenční vzorec I. diagonály s extenzí lokte (Holubářová, Pavlů, 

2014; Kolář et al., 2009). 

Další terapeutické přístupy 

V rámci naší fyzioterapeutické intervence se nemusíme nutně soustředit pouze na 

léčbu symptomů původní diagnózy, ale také na další projevy patologií, které mohou být 

různé od kloubních blokád způsobených paretickým držením HKK přes svalová zkrácení 

až po dýchací potíže. K jejich ovlivnění můžeme použít techniky jako například: 

mobilizace dle Lewita či Rychlíkové, metodu postizometrické relaxace dle Jandy či 

respirační fyzioterapii (Kolář et al., 2009). 

Fyzikální terapie 

Aplikace různorodé fyzikální terapie je nedílnou součástí fyzioterapeutické léčby 

periferních paréz. Při zahájení léčby využíváme zejména lokální aplikaci tepla k dosažení 

myorelaxačního a analgetického účinku, jak již bylo zmíněno výše. Můžeme aplikovat 

například různé formy suchého tepla, parafínové zábaly, případně vlhké horké obklady. 

Pro zlepšení metabolismu v místě poškození prostřednictvím podpory prokrvení končetin 

se doporučují vířivé koupele či podvodní masáže o teplotě mezi 35-40°C (Kolář et al., 

2009).  

Nejdůležitější součástí fyzikální terapie v případě naší diagnózy bude 

elektroterapie, konkrétně elektrostimulace denervovaných svalů svalového stupně 0-1. 

Její důležitost spočívá v udržení trofiky svalu do doby, než dojde k obnovení inervace. 
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Elektrostimulaci aplikujeme ve formě šikmých impulsů s delším nástupem intenzity, 

jejichž vyhovující parametry zjistíme na základě I/t křivky. Využití šikmých pulsů je 

výhodné zejména z toho důvodu, že nevyvolávají kontrakce zdravých okolních svalů, 

které mají už tak tendenci k hyperaktivitě a vzniku synkinéz. Nedenervované svaly totiž 

mají zachovanou schopnost adaptovat se na postupný nárůst intenzity šikmých pulsů, 

zatímco paretické ji postrádají. Aplikace probíhá pomocí kuličkové elektrody, kterou 

dráždíme daný sval v konkrétním motorickém bodě, odkud lze vyvolat jeho kontrakci při 

nejnižší možné intenzitě. Kuličková elektroda je v tomto případě katoda, zatímco větší 

anoda se nachází proximálně či distálně od místa aplikace. Dobu procedury pak 

stanovujeme tak, aby nedošlo k vyčerpání svalu, proto je žádoucí provádět spíše kratší 

aplikace s častějším opakováním a příslušné svaly střídat. Při paréze n. radialis může být 

pacient indikován k elektrostimulaci extenzorů ruky a prstů, a případně také m. triceps 

brachii při vysoké lézi. Pokud dojde k obnovení dráždivosti pravoúhlými impulsy o délce 

1-10 ms při kontrolním vyšetření I/t křivky prováděném každé 2 až 3 týdny, postoupíme 

k elektrogymnastice. Pomocí elektrogymnastiky cílíme na další posílení svalu a na jeho 

správné zapojení v rámci některého pohybového stereotypu. Princip této metody spočívá 

v dráždění konkrétního svalu za účelem vyprovokování jeho mimovolní kontrakce (Kolář 

et al., 2009; Poděbradský, Vařeka, 1998). 

Uplatnění při léčbě periferních paréz má také aplikace ultrazvuku, za jejíž pomoci 

můžeme dosáhnout prohřátí tkání do různé hloubky podle nastavení intenzity, režimu a 

frekvence. Pomocí vysokofrekvenčního ultrazvuku (3 MHz) dosáhneme zvýšení teploty 

tkání v hloubce do 2 cm od povrchu, čímž dojde ke snížení bolesti, a zvýšení elasticity 

měkkých tkání. Nízkofrekvenčním ultrazvukem hodnoty 1 MHz pak cílíme do hlubších 

struktur (Michlovitz, 2005). 

2.4.4 Ergoterapie 

Jelikož se v našem případě jedná o postižení horní končetiny, je nezbytné zařadit 

do rehabilitačního plánu také ergoterapii, která poslouží jako prostředek k dosažení co 

možná nejlepší jemné motoriky. Princip ergoterapie spočívá v nácviku a následném 

kvalitativním tréninku běžných denních činností, zejména sebeobsluhy, kdy je cílem 

ideálně zmírnit známky postižení tak, aby byl pacient dál tyto aktivity schopen provést, a 

aby funkce ruky byla omezena co nejméně. Ergoterapeut používá různé dlahy či jiné 
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kompenzační pomůcky ke zmírnění známek typického držení při paréze n. radialis, dále 

často využívá různých způsobů facilitace paretických svalových skupin např. hlazení, 

kartáčování, masáže gumovým míčkem či pasivní pohyby. Jeho úkolem je mimo jiné také 

informovat pacienta o vhodném domácím režimu a správném polohování (Kolář et al., 

2009). 
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2.5 Efekt terapeutických přístupů 

Při hledání odborných článků jsem velmi často narazila na studie, které se zabývaly 

zkoumáním efektu různých modalit fyzikální terapie v rámci léčby periferních paréz. 

Jedna z nich se krom jiného věnovala účinkům elektrostimulace (ES) denervovaných 

svalů. Za zásadní faktor, který ovlivňuje míru pozitivního působení ES na obnovu 

nervového vedení, zde označují načasování zařazení ES do terapie. Bylo zjištěno, že k 

pozitivní stimulaci a následnému zlepšení došlo pouze v případech, kdy byla ES 

aplikována během 12.-21. dne od doby poškození nervu (Hussain et al., 2020).  

Vysokofrekvenční elektrická stimulace o frekvenci 200 Hz se navíc ukázala jako 

účinnější pro podporu myelinizace než stimulace nízkofrekvenční o hodnotě 20 Hz (Kao 

et al., 2013). V jiné studii zase okamžité aplikování vysokofrekvenční 100 Hz 

elektrostimulace významně zvýšilo hladinu neurotrofických faktorů, což je skupina 

proteinů podporující tvorbu neuronů, a tím došlo k významnému neurologickému 

zlepšení (Willand, 2015). Elektrostimulace přináší jisté benefity při regeneraci nervu, má 

ovšem také negativní efekty. Například aplikace TENS proudů má dle M.I. Johnsona 

(2014) za následek snížení počtu axonů a ztenčení vrstvy myelinu, ovšem zvyšuje se 

následně počet jader Schwannových buněk. Stimulace částečně inervovaného svalu má 

také nežádoucí účinky, a to konkrétně na ostatní nervy. Nervová spojení se svalem jsou 

totiž v tu chvíli tvarována asynchronním způsobem a stimulace v tomto okamžiku může 

ohrozit funkční reinervaci (Su et al., 2018). 

 Jednou z poměrně nově využívaných terapeutických přístupů je fotobiomodulace 

prostřednictvím aplikace nízko-úrovňového laseru. Studie kolektivu autorů (Yazdani et 

al., 2012) prokázala, že neinvazivní laserová terapie podporuje regeneraci a funkční 

obnovu poraněného periferního nervu, urychluje myelinizaci regenerovaných nervů, 

zvyšuje axonální průměr a stimuluje proliferaci Schwannových buněk. 

 V další studii byl popsán pozitivní efekt baňkování při léčbě periferní parézy n. 

radialis v kombinaci s fyzioterapeutickými metodami a fyzikální terapií po 6 měsících 

bez úspěchu dosavadní terapie. Pacientům bylo indikováno na 15-20 minut denně tzv. 

suché baňkování podél průběhu nervu, jehož hlavním účinkem je zejména zlepšení 

krevního průtoku v měkkých tkáních v oblasti aplikace. Po 20 dnech byla přidána 

doplňková elektrostimulační terapie TENS s indikací po dobu 20 minut, o pulsech 5x1 

ms při 300 Hz. Během následujících 30 dnů pak došlo ke zlepšení svalové síly extenzorů 
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zápěstí natolik, že při vyšetření byl pacient schopen provést dorzální flexi zápěstí v plném 

rozsahu. Kontrolní vyšetření EMG potvrdilo výrazné zotavení, zejména pak n. 

interosseus posterior. Tyto výsledky prokazují, že následkem zvýšení průtoku krve a 

vytváření podtlaku pomocí baňkování společně s aplikacemi TENS, se zvyšuje rychlost 

reinervace n. radialis (Benli et al., 2018). 

 Zajímala jsem se i o studie, které by potvrzovaly pozitivní účinky proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF) při periferních poškozeních nervů. Autoři (Nakada et 

al., 2018) sledovali ve svém výzkumu výsledky terapie zahrnující PNF techniky, která 

probíhala 2x týdně po dobu 5 týdnů. Navzdory snížené rychlosti vedení vzruchu 

v periferním nervu, výsledky studie ukazují, že krátkodobý intervenční program založený 

na PNF technice, zlepšil svalovou odpověď při EMG vyšetření. Autoři na základě toho 

považují za optimální kombinaci progresivního odporového tréninku aplikovaného přímo 

na oslabené svaly a středně intenzivního svalového tréninku. V další studii pak byla 

Kabatova metoda PNF využita v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu po 

transplantaci nervu. Techniky PNF byly do terapie zakomponovány krok za krokem, a 

díky nim došlo k rychlejšímu obnovení hybnosti po operaci a lepšímu ovládání 

transplantovaného svalu při kontrakci již v rané fázi po operaci svalového transferu 

(Chen, Chao, 2016). 

 Jako poslední bych chtěla zmínit studii, při níž byl zkoumán efekt komplexní 

terapie při periferních lézích nervů HKK včetně parézy n. radialis. Terapeutický plán zde 

konkrétně zahrnuje přímou ultrazvukovou aplikaci o intenzitě 0,5W/cm2 po dobu 5 minut 

na postižený nerv, termoterapii (fango) o teplotě 40-42 °C po dobu 15 minut 

v denervované oblasti, elektrostimulaci částečně nebo úplně denervovaných svalů, 

individuální kinezioterapeutickou jednotku a manuální stimulační masáž postižené 

končetiny. Léčebná kúra byla rozdělena do tří částí, která každá trvala 14 dní, a mezi 

každou částí probíhala 3měsíční pauza. Z výsledků vyplývá, že svalová síla se obecně 

zlepšila o jeden stupeň během každé ze 3 částí. Individuální nárůst svalové síly během 

každé léčebné fáze se pak pohyboval mezi 0 až 2 stupni, a celkové zlepšení u těchto tří 

fází byla mezi 2-3 stupni. Ačkoliv konkrétní výstupy každé fáze byly odlišné, po celé 

terapii bylo dosaženo 3stupňového nebo vyššího zlepšení svalové síly u více než poloviny 

účastnících se pacientů (Milicin, Sîrbu, 2018).  
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Ve speciální části své bakalářské práce se věnuji kazuistice pacientky s diagnózou 

paréza n. radialis, kterou jsem si vybrala v rámci své souvislé odborné praxe v Oblastní 

nemocnici Kladno probíhající v termínu od 10.1.2022 do 4.2.2022. Během praxe jsem 

pracovala pod dohledem Mgr. Petry Reckzieglové a dalších fyzioterapeutů na 

ambulancích v kladenské nemocnici. Cílem této praktické části bylo vypracování 

kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou paréza nervus radialis, která je 

tématem této bakalářské práce. 

 Pacientka L.M. docházela na rehabilitaci ambulantně většinou 3x týdně, kdy 

absolvovala vždy od lékaře předepsanou vodoléčbu na LHK, poté 30-60 minut trvající 

individuální terapii, v rámci které byla provedena také elektrostimulace hypotrofických 

svalů dle indikace. Zahájení spolupráce proběhlo 17.1.2022, kdy byla pacientka 

seznámena s náležitostmi ohledně vypracování bakalářské práce, průběhem vyšetření a 

následně i terapií. Se zpracováním svých dat v rámci této práce souhlasila a její 

informovaný souhlas je součástí příloh této BP. 

 Tento projekt také schválila Etická komise UK FTVS pod jednacím číslem 

45/2022 viz. příloha. 

 Zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče bylo zahájeno odebráním anamnézy 

a provedením vstupního vyšetření, během něhož byly použity následující vyšetřovací 

metody: aspekční vyšetření stoje včetně modifikací, palpační vyšetření pánve, aspekční 

vyšetření dechového stereotypu, dynamické vyšetření stoje, aspekční vyšetření chůze 

včetně modifikací, vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy, palpační 

vyšetření včetně reflexních změn dle Lewita a kloubní vůle dle Lewita, dále 

antropometrie, goniometrie, vyšetření zkrácených svalů a svalové síly dle Jandy, 

hypermobility dle Jandy i Sachseho, úchopů dle Nováka, vyšetření testů na n. radialis a 

vyšetření neurologické. Vyšetření jsem provedla za pomoci dvouramenného plastového 

goniometru, prstového goniometru, krejčovského metru a neurologického kladívka. 
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 Během terapií jsem používala následující postupy: techniky měkkých tkání dle 

Lewita, „míčkování“ dle Jebavé, metoda sestry Kenny, postizometrická relaxace dle 

Jandy, postizometrická relaxace s protažením dle Lewita, mobilizace kloubů dle Lewita 

a dle Rychlíkové, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, analytické 

cvičení dle svalového testu, aktivní pohyby, respirační fyzioterapie. Z fyzikální terapie 

aplikována elektrostimulace dle indikace od lékaře. V rámci terapií byly použité pomůcky 

jako pěnový míček, gumový míček – masážní „ježek“ a overball. 
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3.2 Anamnéza 

Datum: 17.1.2022 

Vyšetřovaná osoba: L.M., žena  

Ročník: 1987 

Diagnóza: G56.3 Paréza nervus radialis vlevo 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes cítí dobře, pociťuje jen malou únavu a bolest hlavy 

kvůli změně tlaku. Neguje bolest levé horní končetiny, udává ale přetrvávající mírné 

brnění v LHK přes noc.  

Objektivní: Pacientka přichází na terapii do ambulance pro periferní parézu nervus 

radialis vlevo, což je patrné na první pohled. Pacientka levou ruku téměř vůbec 

nevyužívá, nechává jí svěšenou podél těla, při zvednutí ruky se ihned objevuje kapkovité 

držení ruky způsobené parézou. Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou a 

ochotně spolupracuje. Nepoužívá žádné pomůcky. Její dominantní rukou je pravá, kterou 

tedy dále převážně využívá k samoobsluze.  

Výška: 160 cm Váha: 53 kg   TK: 121/70 mmHg Tep: 68 tepů/minutu  

BMI: 20,7 – normální váha  Teplota: 36,4 °C  

 

Anamnéza 

OA:  

Dřívější onemocnění: V dětství prodělala pacientka běžné dětské nemoci. Na 

začátku roku 2013 po obou porodech byly pacientce zjištěny děložní polypy. Poté během 

roku podstoupila několik chirurgických zákroků k jejich odstranění, jelikož ale docházelo 

k recidivám, a objevily se i další potíže, lékař indikoval paní k hysterektomii, kterou 

podstoupila na začátku roku 2014. V roce 2015 se u ní objevila urticaria nebo-li kopřivka, 

se kterou se pacientka léčila cca 10 měsíců. Dle lékařů se jednalo o chronickou formu 

kopřivky, u níž nebyla diagnostikována jasná příčina. Léčba spočívala v užívání 

antihistaminik, zavedení diety a úpravě životního stylu.  
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Nynější onemocnění: Pacientka se v současné době neléčí s žádným jiným 

onemocnění než s periferní parézou nervus radialis vlevo, která se u ní objevila před 

dvěma týdny. Pacientka se ráno 2.1.2022 probudila a nemohla zvednout prsty, při snaze 

o pohyb prstů jí po chvíli začalo v ruce brnět. Měla omezenou hybnost ruky a prstů do 

dorsální flexe, při prvním vyšetření dne 3.1. se projevila také hyperestezie na dorzu levé 

ruky a na radiální straně levého předloktí. Pacientka byla ošetřujícím lékařem indikována 

k EMG vyšetření, které potvrdilo parézu nervus radialis vlevo, a následně začala s terapií. 

 

RA: Pacientka pochází z pěstounské péče, své biologické rodiče nezná. Rodinnou 

anamnézu tudíž nevíme. 

FA: Pro lepší výživu nervů pacientka užívá Milgamma N 1 – 1 – 1 a dále Aescin Teva 

20mg 1 tabletu/denně. 

PA: Pacientka je zaměstnaná v Tescu jako kontrolorka obchodního provozu. Nejedná se 

o sedavé zaměstnání, paní je spíš celý den na nohou. 

SA: Žije s rodinou v bytě. 

GA: Pacientka má dvě děti, oba porody proběhly přirozenou cestou bez komplikací, 

potrat žádný. Podstoupila hysterektomii v roce 2014. 

SpA: V dětství se věnovala aktivně gymnastice, nyní již nesportuje. Kvůli poměrně 

fyzicky náročnému zaměstnání a dvěma malým dětem se dalšímu pohybu nestíhá 

věnovat. 

AA: Bodnutí hmyzem. 

Abusus: Kuřačka (15 cigaret/den), káva 3x denně, alkohol příležitostně. 

Pomůcky: Nemá. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace: 2.1.22 ráno po probuzení poruchy hybnosti L ruky 

akrálně, přechodně lehké parestezie v oblasti dorza ruky a lehce předloktí. Před Vánoci 

v práci až 16ti hodinové směny, pracovnice v Tescu.  

EMG – n. radialis postižen, motorické vedení zachováno, zpomaleno senzitivní vlevo, 

prognóza velmi dobrá. V m. triceps brachii vlevo je nález normální. 

Vyš. – Cp hybně vyhovuje, hypertonus HFL bilaterálně, ramena i lokty hybně vyhovují, 

LHK povrchové čití sym., parestezie dorza a prstů L ruky, pěst udělá, palec pod malík 

nelze, akrum přepadlé do PF, v odlehčení snaha o extenzi zápěstí stupeň 1-2, prsty 

pasivně plně protažitelné. 

 

Předchozí RHB: Neguje.  

Indikace k RHB: Dlouhodobá ambulantní rehabilitace pro parézu n. radialis.  

Doporučení: vl. vířivka na LHK před ILTV 

ILTV LHK – KR+PIR, MOB, mT, KZT I, II, EST na sv. ruky inervované n. radialis, 

instruktáž na doma 

  



39 

 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření stoje aspekcí 

Zezadu: 

• stoj o úzké bázi 

• levé chodidlo spočívá váhou více na zevní hraně 

• Achillovy šlachy bilaterálně výrazné a mohutnější 

• symetrie lýtek  

• lehká varozita levého kotníku a kolene 

• levá subpatellární rýha výše  

• pravá subgluteální rýha hlubší a delší 

• pravá strana pánve níže – ověřeno palpací pánve 

• úzká taile vlevo  

• paravertebrální svaly oploštělé, nejvíce v hrudní oblasti 

• dolní úhel levé lopatky rotován směrem od páteře 

• levé rameno výše  

 

Zboku (vyšetření bylo bilaterálně symetrické):  

• propadlá příčná klenba na obou DKK, prstce pevně přitisknuty k podložce 

• podélná klenba oploštělá na obou DKK   

• těžiště těla posunuté dopředu, váha těla spočívá více na špičkách 

• kolena výrazně v extenzi 

• křivka páteře v normě, oploštělé valy paravertebrálních svalů 

• ramena v protrakci bilaterálně  

• mírný předsun hlavy 
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Zepředu  

• kontura stehen asymetrická – vpravo větší a výraznější 

• mírné valgózní postavení palců bilaterálně 

• lehká varozita levého kotníku a kolene 

• pravé koleno rotováno dovnitř 

• levá patella výše než pravá 

• levá taile menší 

• výrazná prominence claviculy bilaterálně 

• levé rameno výše než pravé 

Modifikace stoje: 

Rhombergova zkouška: Stupně I. a II. Rhombergovy zkoušky neukázaly žádné patologie, 

pacientka byla stabilní. Při testování stupně III. se objevily mírné titubace do stran, ale 

pacientka byla schopná udržet stabilitu. 

Stoj na dvou vahách: Na pravou DK pacientka přenáší 28 kg svojí váhy, na levou pak 25 

kg. Rozdíl zatížení obou DKK v normě. 

Dynamické vyšetření stoje: 

Flexe: V bederní oblasti se projevuje větší oploštění, výrazný paravertebrální val 

vpravo. Thomayerova zkouška negativní, naopak hypermobilní rozsah – 

pacientka se dotkne země celými prsty až po metakarpy. 

Extenze: Největší pohyblivost v Th-L přechodu, kde dochází k zalomení, jelikož 

bederní páteř se moc nerozvíjí. Přesto je rozsah do extenze opět zvětšený. 

Lateroflexe: Opět pozorujeme zalomení v Th-L přechodu, bederní páteř se 

prakticky nerozvíjí. Rozsah do lateroflexe vlevo menší o 2,5 cm než vpravo. 

Poznámka: Úklon vlevo byl pro pacientku nepříjemný, cítila tupou bolest v levém boku. 

Palpace pánve: 

 Pravá crista iliaca níž než levá, SIAS i SIPS níže na pravé straně → dle palpačního 

vyšetření je pánev sešikmená vpravo dolů. 
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Stereotyp dýchání: 

 U pacientky je průběh dechové vlny fyziologický směrem kraniálním. Z typů 

převažuje horní hrudní dýchání, břišní oblast pacientka skoro nevyužívá. 

 

3.3.2 Vyšetření chůze 

Chůze je stabilní, o úzké bázi a s pravidelným rytmem. Délka kroku je bilaterálně 

menší, ale stejná. Dle Jandy bychom chůzi určili jako peroneální typ. Došlap je spíše 

plochý a stejně tak nedochází k rovnoměrnému odvíjení plosky. Přední část chodidla se 

při odvalu chodidla vůbec nezapojuje. Během chůze prakticky nedochází k zapojení trupu 

a také probíhá minimální souhyb horních končetin, které jsou spíše drženy přitisknuté 

k tělu, a ramenní klouby spočívají v protrakčním držením. 

Modifikace chůze  

chůze pozadu – zvládá bez obtíží  

chůze po špičkách – zvládá bez obtíží  

chůze po patách – zvládá bez obtíží  

 

3.3.3 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy  

Flexe šíje 

Při vyšetření jsme mohli pozorovat zvýšenou aktivitu m. sternocleidomastoideus 

a samotný pohyb byl zahájen předsunem brady, ovšem poté již pokračoval obloukovitou 

flexí. Pacientka má zmenšený rozsah tohoto pohybu, vzdálenost mezi bradou a sternem 

je cca 2 cm. 

Abdukce ramenního kloubu 

Pohyb je pravou HK proveden beze změn pohybového stereotypu (nedochází 

k patologickým souhybům a zapojení svalů nastává ve fyziologickém pořadí). Na levé 

HK je stereotyp porušen, během pohybu se projevuje zvýšená aktivita m. trapezius na 

homolaterální straně a pozorujeme mírnou elevaci levého ramene a patologický souhyb 

lopatky. 
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Klik  

 Klik bylo nutné provést s oporou o kolena, jelikož klasické provedení bylo pro 

pacientku příliš náročné. Při provádění pohybu jdou lopatky k sobě a pacientka se 

propadá mezi lopatkami, což ukazuje na insuficienci mm. rhomboidei a m. trapezius – 

střední část. Naopak při snížení v kliku pacientka přitahuje ramena k uším, což naznačuje 

nadměrné zapojení horních fixátorů lopatek, a možný hypertonus v této oblasti. 

 

3.3.4 Palpační vyšetření 

Vyšetření reflexních změn 

Vzhledem k diagnóze jsem se při vyšetřování soustředila na horní končetiny a 

krční oblast. 

Kůže na levém předloktí, zápěstí a ruce je dobře posunlivá a protažitelná do všech 

směrů, ale teplotou vždy chladnější v porovnání s pravou. Pravá HK bez patologického 

nálezu – kůže je na celé horní končetině posunlivá i protažitelná do všech směrů, 

dostatečně hydratovaná a teplotně v normě.  

Podkoží bylo vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy, která nešla nabrat v oblasti 

pravého bicepsu, a vyšetření na pravém předloktí bylo pro pacientku palpačně bolestivé. 

Na levé horní končetině šlo provést vyšetření pomocí Kiblerovy řasy bez bolestí. Podkoží 

jsem vyšetřovala i na zádech, kde byla zjištěna tuhost v oblasti horní hrudní páteře, a na 

přechodu hrudní a krční páteře. Po provedení diagnostického hmatu tato oblast výrazně 

zčervenala, a to na obou stranách. 

V rámci vyšetření fascií jsem zjistila zhoršenou protažitelnost krční fascie doleva 

i doprava. Omezení jsem objevila také v hrudní oblasti, kde byla bilaterálně zjištěna 

snížená posunlivost kaudálním směrem. 

Při palpaci svalů jsem ověřila hypotonus extenzorů zápěstí i prstů na levé HK. 

Také byl zjištěn hypertonus m. levator scapulae a m. trapezius vpravo, ovšem bez 

palpační bolesti. M. levator scapulae se nacházel ve zvýšeném napětí také na levé straně, 

kde byl dále objeven trigger point při angulus superior scapulae. Na pravé straně 

objeven hypertonus také u mm. scaleni a m. sternocleidomastoideus.  
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  

Kloubní vůle byla vyšetřena na obou horních končetinách. Vyšetření ukázalo na 

blokádu sternoklavikulárního kloubu směrem ventrálním a kaudálním bilaterálně. Dále 

byla omezena kloubní vůle hlavičky radia směrem dorzálním na PHK. Na LHK byla 

nalezena blokáda lopatky směrem laterálně, tedy do pohybu abdukce lopatky, a blokáda 

mediokarpálního kloubu směrem palmárním, která omezuje pohyb zápěstí do dorzální 

flexe. Dále se prokázalo omezení kloubní vůle os pisiforme směrem laterálním. 

 

3.3.5 Antropometrie 

Tabulka č. 1 – Vstupní kineziologický rozbor; antropometrické vyšetření; délky a obvody HKK (cm) 

Tabulka č. 2 - Vstupní kineziologické vyšetření; antropometrické vyšetření, distance na páteři (cm) 

DISTANCE NA PÁTEŘI 

Schoberův příznak +4   

Stiborův příznak +9   

Čepojevův příznak +3   

Ottův příznak +3/-2,5   

Thomayerův příznak Negativní   

Zkouška lateroflexe P: 22,5 L: 20 

Zkouška flexe C páteře Negativní   

Forestierova fleche Negativní   

Poznámka: Provedení zkoušky lateroflexe doleva byla pro pacientku nepříjemné 

a v krajní poloze pociťovala tupou bolest v levém boku. 

HORNÍ KONČETINA 

Délky   Obvody   

 PHK LHK  PHK LHK 

Celá horní 

končetina 71 70 Paže (relaxovaná) 26 25,5 

Paže + předloktí 53 52 Paže (kontrakce 28 28 

Paže 31 30 Loketní kloub (při 30° ) 24 23 

Předloktí 22 22 Předloktí (horní 1/3) 23 23 

Ruka 16 16 Zapěstí 15 16 

  Přes hlavičky metacarpů 17,5 17 
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3.3.6 Goniometrie 

Při goniometrickém vyšetření byl použit plastový dvouramenný a prstový 

goniometr. Naměřené hodnoty v tabulce jsou uvedeny ve stupních. 

Tabulka č. 3 - Vstupní kineziologické vyšetření, goniometrické vyšetření HKK 

HORNÍ KONČETINA 

KLOUB POHYB PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

Rameno 

Flexe 
S: 40 – 0 – 180 S: 30 – 0 – 180 S: 40 – 0 – 180 S: 40 – 0 – 175 

Extenze 

Abdukce F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 

Horizontální add. 
T: 40 – 0 – 130 T: 30 – 0 – 130 T: 40 – 0 – 135 T: 40 – 0 – 130 

Horizontální abd. 

Vnitřní rotace 
RF90: 100 – 0 – 80 RF90: 90 – 0 – 80  

RF90: 100 – 0 – 

80 
RF90 : 90 – 0 – 80  

Vnější rotace 

Loket 
Extenze 

S: 0 – 0 – 130 S: 0 – 0 – 120 S: 0 – 0 – 130 S: 0 – 0 – 130 
Flexe 

Předloktí 
Pronace 

R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 
Supinace 

Zápěstí 

Flexe 
S: 80 – 0 – 80 S: 0 – 0 – 80 S: 95 – 0 – 80 S: 75 – 0 – 80 

Extenze 

Radiální dukce 
F: 30 – 0 – 50 F: 10 – 0 – 25 F: 30 – 0 – 50 F: 25 – 0 – 50 

Ulnární dukce 

MCP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 35 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90  S: 40 – 0 – 90 S: 40 – 0 – 90 

Flexe 

Abdukce 
F: 25 – 0 – 15 F: 10 – 0 – 10 F: 30 – 0 – 15 F: 25 – 0 – 15 

Addukce 

PIP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 10 – 85 S: 0 – 0 – 100 S: 0 – 0 – 100 

Flexe 

DIP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 5 – 70 S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 110 

Flexe 

CMC palce 

Flexe 
S: 20 – 0 – 35 S: 0 – 0 – 35 S: 20 – 0 – 40 S: 20 – 0 – 40 

Extenze 

Abdukce 
F: 40 – 0 – 20 F: 5 – 0 – 15 F: 40 – 0 – 20 F: 40 – 0 – 20 

Addukce 

MCP palce 
Flexe 

S: 5 – 0 – 50  S: 0 – 0 – 50 S: 5 – 0 – 60  S: 5 – 0 – 60 
Extenze 

IP palce Flexe S: 5 – 0 – 90 S: 0 – 5 – 90 S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90 
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3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka č.4 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření zkrácených svalů 

SVAL P L 

m. pectoralis major - klavikulární část 0 1 

m. pectoralis major - sternální část 0 1 

m.pectoralis major - abdominální část 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Vysvětlivky: 0 – nejde o zkrácení; 1- malé zkrácení; 2 – velké zkrácení 

3.3.8 Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy 

Tabulka č. 5 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (1/3) 

Test Svaly Pravá Levá 

Lopatka 

Addukce 
m. trapezius (střední vlákna), m. 

rhomboideus major a minor 
4+ 4 

Kaudální posun a 

addukce 
m. trapezius (dolní vlákna) 4 4 

Elevace 
m. trapezius (horní část), m. levator 

scapulae 
5 4+ 

Abdukce s rotací m. serratus anterior 4 4+ 

Ramenní kloub 

Flexe m. deltoideus (pars anterior) 5 5 

Extenze 
m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 

deltoideus (pars posterior) 
4+ 4+ 

Abdukce 
m. deltoideus (pars medialis), m. 

supraspinatus 
5 4+ 

Extenze v abdukci m. deltoideus (pars posterior) 4+ 4+ 

Flexe v addukci m. pectoralis major 4+ 4 

Zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor 4 4 

Vnitřní rotace 
m. subscapularis, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, m. teres major 
4 4- 
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Tabulka č. 6 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (2/3) 

Loketní kloub 

Flexe 
m. biceps brachii, m. brachialis, m. 

brachioradialis 
5 4+ 

Extenze m. triceps brachii, m. anconeus 5 5 

Předloktí 

Supinace m. supinator 5 4 

Pronace m. pronator teres, m. pronator quadratus 4+ 4- 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (ulnární 

dukcí) 
m. flexor carpi ulnaris 5 4 

Flexe s abdukcí 

(radiální dukcí) 
m. flexor carpi radialis 5 3+ 

Extenze s addukcí 

(ulnární dukcí) 
m. extensor carpi ulnaris 4+ 1+ 

Extenze s abdukcí 

(radiální dukcí) 

m. extensor carpi radialis longus et 

brevis 
4+ 1+ 

Metakarpofalangové klouby prstů 

Flexe 
mm. lumbricales, mm. interossei 

palmares, mm. interossei dorsales 
5 4 

Extenze 
m. extensor digitorum, m. extensor 

indicis, m. extensor digiti minimi 
4+ 1 

Abdukce mm. interossei dorsales 4 2- 

Addukce m. interossei palmares 4+ 4 

Opozice malíku m. opponens digiti minimi 5 5 

Mezičlánkové klouby prstů 

Flexe v proximálním IP 

kloubu 
m. flexor digitorum superficialis 5 4+ 

Flexe v distálním IP 

kloubu 
m. flexor digitorum profundus 4 4- 

Karpometakarpový kloub palce 

Abdukce m. abductor pollicis longus et brevis 5 1 

Addukce m. adductor pollicis 5 2 

Opozice palce m. opponens pollicis 5 4 

Metakarpofalangový kloub palce 

Flexe m. flexor pollicis brevis 5 4 

Extenze m. extensor pollicis brevis 4+ 1 
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Tabulka č. 7 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (3/3) 

Mezičlánkový kloub palce 

Flexe  m. flexor pollicis longus 5 4 

Extenze m. extensor pollicis longus 5 1 

Vysvětlivky: 0 = bez známek svalové síly; 1 = 10% svalové síly; 2 = 25% svalové síly; 3 = 50% svalové 

síly; 4 = 75% svalové síly; 5 = 100% svalové síly 

 

3.3.9 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho 

Tabulka č. 8 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření hypermobility dle Jandy 

zkoušky hypermobility   

zkouška rotace hlavy normální rozsah vpravo i vlevo 

zkouška sepjatých prstů normální rozsah 

zkouška sepjatých rukou hypermobilní 

zkouška extendovaných loktů hypermobilní  

zkouška založených paží hypermobilní bilaterálně 

zkouška zapažených paží hypermobilní bilaterálně 

zkouška šály hypermobilní bilaterálně 

Dle výsledků vyšetření hypermobility vyplývá, že pacientka má lehce zvětšený 

kloubní rozsah nad běžnou normu generalizovaně ve všech kloubech, tudíž bychom jí 

přisoudili konstituční hypermobilitu.   

 

3.3.10  Vyšetření úchopů dle Nováka 

Tabulka č. 9 - Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření úchopů dle Nováka 

  Pravá HK Levá HK 

Jemná motorika 

Štipec (bříškový úchop) 3 2 

Špetka 3 2 

Laterální úchop 3 2 

Hrubá motorika 

Kulový úchop 3 3 

Válcový úchop 3 1 

Háček 3 3 

Vysvětlivky: 0 = neprovede; 1= provede neúplně; 2 = provede; 3= provede dobře 
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Pacientky dominantní končetina je pravá. Pacientka zvládne provést všechny 

požadované testy jemné a hrubé motoriky na obou HKK, ovšem způsob provedení levou 

rukou a síla levé ruky jsou dosti asymetrické proti zdravé pravé. U silových úchopů jsem 

pozorovala největší rozdíl při testování válcového úchopu, který pacientka zvládla až po 

pasivním nastavení palce do abdukce.  

 

3.3.11  Testy na n. radialis 

Pacientky levá ruka spočívá v klasickém postavení při paréze n. radialis tzv. 

kapkovité ruce, která se projevuje palmární flexí v zápěstí, flexí a addukcí prstů. Zkoušku 

sepjetí prstů pacientka nezvládla provést bez dlouhého pasivního nastavování levé ruky 

pomocí druhé ruky, jelikož jí nedokáže aktivně do této polohy dostat. Test na extenzory 

se ukázal také jako pozitivní. Nervus radialis zřejmě není poškozen nad polovinou 

humeru, jelikož se neprokázalo oslabení flexe v lokti a supinace. 

 

3.3.12  Neurologické vyšetření 

Vyšetření šlachookosticových reflexů na HKK 

Tabulka č. 10 – Vstupní kineziologické vyšetření; vyšetření reflexů na HKK 

Reflex Pravá Levá 

bicipitový (C5)  3 4 

tricipitový (C6)  3 3 

styloradiální (C7)  3 3 

flexorový (C8)  3 2 

Vysvětlivky: Hodnocení reflexů dle Véleho: 0 – areflexie; 1 – hyporeflexie, reflex vybavitelný pouze 

s facilitací; 2 – snížený reflex; 3 – normoreflexie; 4 – hyperreflexia; 5 – polykinetický reflex s následnými 

záškuby 

Vyšetření čití:  

Při vyšetření taktilního čití na levé HK pacientka popisuje pocit „jako by ruka 

nebyla její vlastní“. Podněty cítí, ale vnímá je slabě a tlumeně zejména v oblasti 
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dermatomu C6, tedy na radiální straně předloktí a dorzu ruky. Algické a termické čití je 

v této oblasti také tlumené a popisujeme tedy asymetrii oproti pravé straně. 

Vyšetření hlubokého čití neprokázalo žádnou patologii, pacientka dokázala 

rozpoznat, kterým prstem bylo hýbáno, jakým směrem i konečnou polohu. Také dobře 

poznala začátek a konec daného pohybu.   

 

Zánikové pyramidové jevy na HKK 

U pacientky jsem provedla Mingazziniho zkoušku, Dufourovu zkoušku a 

testovala jsem fenomén retardace. Při žádném z testů se neobjevila patologie. Z důvodu 

parézy a insuficience extenzorů zápěstí nebylo možné otestovat Hanzalův příznak, jelikož 

pacientka není schopná nastavit ruce do výchozí polohy.  

 

Iritační pyramidové jevy na HKK 

Vyšetření iritačních pyramidových jevů neukázalo žádné známky patologie. Byl 

testovány: Justerův addukční palcový reflex, Hoffmanův reflex a Trommerův reflex. 

 

3.3.13  Závěr vstupního vyšetření 

Pacientka se od 2.1.2022 potýká s parézou nervus radialis na levé ruce, která byla 

potvrzena při vyšetření EMG. Od 6.1.2022 dochází pacientka na rehabilitaci ambulantně 

do Oblastní nemocnice Kladno, od té doby došlo k mírnému zlepšení jejího stavu. Dne 

17.1. pak byla pacientka mnou znovu vyšetřena a z tohoto vyšetření jsem došla 

k následujícímu. 

Při vyšetření stoje jsme zjistili, že pacientka má úzkou bázi stoje a více váhy 

přenáší na pravou DK, což může být způsobeno i sešikmením pánve doprava dolů, které 

bylo ověřeno palpačním vyšetření. Bilaterálně bylo zjištěno plochonoží jak u podélné, tak 

příčné klenby. Paravertebrální valy jsou oploštěné zejména v hrudní oblasti při zachované 

fyziologické křivce páteře v sagitální rovině. Levé rameno spočívá výš než pravé, při 

aspekčním vyšetření bylo patrné zvýšené napětí svalů na pravé straně zad v oblasti 

hrudníku a krční páteře. Dechový stereotyp převládá horní hrudní. V rámci všech 
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dynamických vyšetření stoje jsem pozorovala nerovnoměrné rozvíjení páteře, které 

probíhalo nejvíce v krční a hrudní oblasti a poté došlo k zalomení v Th-L přechodu, 

jelikož bederní páteř se rozvíjela velmi málo. Pacientka ovšem i tak dosahovala velkých 

rozsahů pohybu, což ukazovalo na hypermobilitu, která bylo poté ověřena vyšetřením dle 

Jandy. Provedla jsem několik testů na hypermobilitu, zejména v oblasti HKK, které vyšly 

prakticky všechny pozitivní, tudíž pacientka má zřejmě generalizovanou hypermobilitu. 

Při vyšetření chůze se opět ukázala úzká báze, došlap byl velmi plochý a také nedocházelo 

k fyziologickému odvalu chodidla. HKK a trup se při chůzi prakticky nezapojují.  

Vyšetření stereotypu flexe šíje dle Jandy ukázalo zvýšenou aktivitu m. 

sternocleidomastoideus, která se projevila předsunem brady na začátku pohybu. 

Stereotyp abdukce ramenního kloubu probíhá patologicky na LHK, kde se příliš zapojuje 

m. trapezius homolaterálně a dochází k elevaci L ramene. V rámci vyšetření kliku byla 

zase patrná insuficience mezilopatkových svalů. 

Palpační vyšetření ukázalo tuhost podkoží v oblasti horní hrudní a přechodu 

hrudní a krční páteře. Patologická bariéra byla zjištěna také u krční fascie do rotace 

bilaterálně. Při palpaci svalů se ověřil hypotonus extenzorů zápěstí a prstů na LHK, 

naopak hypertonus byl zjištěn u horních fixátorů lopatek bilaterálně včetně TrP. Na pravé 

straně dále v hypertonu také mm. scaleni a m. sternocleidomastoideus. Dle Lewita byla 

vyšetřena joint play, kde byly zjištěny bilaterálně blokády sternoklavikulárního kloubu 

ventrálně a kaudálně a hlavičky radia vpravo směrem dorzálním, vlevo blokáda lopatky 

směrem laterálním, mediokarpálního kloubu směrem palmárním a os pisiforme laterálně. 

Při antropometrickém vyšetření nebyly zjištěny žádné výrazné odchylky pravé a 

levé strany. Goniometrické vyšetření prokázalo oslabení LHK při aktivních pohybech do 

extenze v zápěstí, radiální dukce, extenze a abdukce všech prstů a nejvíce palce. Při 

pasivním provedení těchto pohybů má pacientka rozsahy symetrické se zdravou stranou. 

Vyšetření zkrácených svalů odhalilo malé zkrácení m. pectoralis horní a střední části 

vlevo. Vyšetření svalové síly potvrdilo opět výrazné oslabení extenzorů zápěstí (m. 

extensor carpi radialis a ulnaris) i prstů (m. extensor digitorum), obou abduktorů palce 

(m. abductor pollicis longus et brevis), extenzorů palce (m. extensor pollicis longus et 

brevis), které jsem ohodnotila stupněm 1 a stupně 2 svalové síly dosáhly abduktory prstů 

(mm. interossei dorsales) a adduktor palce (m. adductor pollicis). 
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Vzhledem k diagnóze jsem u pacientky provedla také vyšetření úchopů dle 

Nováka. Testy pacientka zvládla provést i oslabenou levou rukou, nicméně byla patrná 

výrazná asymetrie při provedení, a při silových úchopech pacientka neměla v levé ruce 

moc velkou sílu. Testy na n. radialis dle Jandy vyšly všechny pozitivně, prokázalo se také, 

že n. radialis nebude poškozen nad polovinou humeru, jelikož tam není žádné svalové 

oslabení. 

Zajímavé bylo vyšetření povrchového čití na HKK v rámci neurologického 

vyšetření, kdy pacientka popsala, že podněty na levé ruce sice cítí, ale vnímá je velmi 

tlumeně zejména v oblasti dermatomu C6 a ruka jako by byla cizí. Pyramidové jevy, 

vyšetření reflexů ani hlubokého čití neukázalo žádné výrazné patologie. 

 

3.3.14  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

Pacientku nyní omezuje zejména neschopnost zapojit levou ruku do sebeobsluhy 

kvůli paréze, a tudíž je potřeba zacílit terapii primárně na tento problém. Vzhledem 

k diagnóze je také nutné počítat s dlouhodobou pravidelnou terapií o frekvenci alespoň 

2-3/týden. Primárním cílem bude nyní podpořit obnovu nervu, stimulovat svaly postižené 

parézou a naučit je znovu správně vykonávat svojí funkci, aniž by vznikaly synkinézy či 

substituce. Dále budeme pracovat na zvýšení svalové síly oslabených svalů, čímž bychom 

měli docílit i zvětšení aktivního rozsahu pohybů LHK. Ačkoliv pacientka dochází v rámci 

rehabilitace i k ergoterapeutce, součástí naší terapie bude také trénink jemné motoriky. 

Dalším cílem je obnovit kloubní vůli v zablokovaných segmentech viz. závěr vyšetření, 

uvolnit hypertonus zejména horních fixátorů lopatek a ovlivnit nalezené TrP. 

   

3.3.15  Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

V rámci dlouhodobé terapie by bylo vhodné pokračovat ve cvičení paretické LHK 

do ideálně plné obnovy její funkčnosti, kdy by terapie mohla být zaměřena například i na 

nácvik ADL a další specifická posilování. Dále bych se také zabývala jinými známkami 

patologií, které byly při vyšetření objeveny. Do terapie bych zařadila korekci vadného 

držení těla, korekci chůze, ovlivnění plochonoží a reedukaci v rámci pohybových 

stereotypů. Vhodná by pro pacientku byla i dechová cvičení pro zlepšení dechového 
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stereotypu. Mohly bychom pracovat na celkové centraci kloubů a posílení svalů, které 

klouby stabilizují, pro zmírnění známek hypermobility. Soustředila bych se na správné 

postavení HKK, zapojování a stabilizaci lopatek a posílení mezilopatkových svalů, které 

jsou oslabené, a naopak uvolnění hypertonických horních fixátorů lopatek. Dovyšetřila 

bych si funkčnost hlubokého stabilizačního systému u pacientky a na základě vyšetření 

bych případně navrhla terapii i pro jeho posílení.  
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3.4 Průběh terapie 

3.4.1 Terapeutická jednotka ze dne 18.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí lehce unavená po včerejším vstupním vyšetření, po 

kterém večer také silněji cítila parestezii v levé HK, a nevyspala se dobře. Dnes po 

probuzení parestezie již odezněla. 

Objektivní: Pacientka orientovaná, spolupracuje, ale dnes nemá příliš motivaci ke 

cvičení, cítí se unavená. Přetrvává kapkovité držení levé ruky z důvodu parézy. Při 

vyšetření kloubní vůle nalezená blokáda os pisiforme směrem laterálním a 

mediokarpálního kloubu směrem palmárním na levé HK, což omezuje dorzální flexi 

zápěstí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Dokončit některá vyšetření pro doplnění vstupního kineziologického rozboru. 

Obnovení kloubní vůle LHK v segmentu os pisiforme a v mediokarpálním kloubu. 

Trénink propriocepce LHK. Stimulovat a posílit svaly denervované parézou na LHK. 

Protáhnout flexory zápěstí a prstů pro zabránění zkrácení těchto svalů.  

Návrh terapie: 

 Dovyšetření v rámci vstupního kineziologického vyšetření. Elektrostimulace dle 

indikace od lékaře na m. extensor carpi radialis et ulnaris a m. extensor digitorum. 

Exteroceptivní facilitace pomocí stimulačního ježka levého předloktí a dlaně. Mobilizace 

os pisiforme směrem laterálním a mobilizace mediokarpálního kloubu směrem 

palmárním na levé HK dle Rychlíkové. Protažení flexorů zápěstí a prstů na LHK metodou 

PIR dle Lewita. Metoda sestry Kenny na m. extensor carpi radialis et ulnaris, m. extensor 

pollicis longus et brevis a m. abductor pollicis longus et brevis. Analytické posilování 

extenzorů zápěstí a abduktorů prstů dle svalového testu HKK dle Jandy. 

Popis průběhu terapie: 

 Dokončení vyšetření v rámci vstupního kineziologického rozboru. 

Elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris a bodová elektrostimulace na m. 
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extensor digitorum communis. V rámci elektrostimulace jsem aplikovala trojúhelníkové 

pulzy, díky nimž stimulaci směřujeme přímo na postižená vlákna svalu, po dobu 5 minut 

s 5sekundovou pauzou. Šířka impulsů byla 200 ms a intenzita 22 mA. V případě bodové 

elektrostimulace na m. extensor digitorum byla intenzita 16 mA. 

 Dále mobilizace os pisiforme směrem laterálním a mobilizace mediokarpálního 

kloubu směrem palmárním dle Rychlíkové, následně protažení flexorů předloktí v poloze 

vsedě na židli s opřením lokte o lehátko dle metody PIR dle Lewita. Facilitace 

hypotrofických svalů předloktí a ruky pomocí masážního ježka. Terapie metodou sestry 

Kenny, kdy byly po 3 opakováních stimulovány tyto svaly:  

- m. extensor carpi radialis longus et brevis v poloze 3. stupně ST testu dle 

Jandy 

- m. extensor carpi ulnaris v poloze 3. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor digitorum communis v poloze 3. stupně ST dle Jandy 

- m. abductor pollicis longus et brevis v poloze 2. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor pollicis longus et brevis v poloze 3. stupně ST dle Jandy  

Na závěr analytické posilování dle ST od Jandy těchto svalů: m. extensor carpi 

radialis, m. extensor carpi ulnaris a mm. interossei dorsales v polohách 2. stupně 

svalového testu, tedy s vyloučením gravitace. 

Autoterapie: 

 Pacientka absolvovala již několik terapií předtím, kde jí byly vysvětleny režimová 

opatření, a dostala i pár cvičení na doma. Kdykoliv během dne ve volné chvíli se snaží si 

levou ruku masírovat druhou rukou či míčkem. Dále si protahuje flexory a extenzory 

zápěstí dle metody PIR. Ve dnech, kdy nemá rehabilitaci, dochází ještě k ergoterapeutce, 

nebo doma sama nacvičuje ADL a zapojuje paretickou levou HK. Po dnešní terapii jsem 

pacientce přidala na doma ještě analytické posilování svalů m. extensor carpi radialis, m. 

extensor carpi ulnaris a mm. interossei dorsales v polohách 2. stupně svalového testu 

s vyloučením gravitace, přičemž si musí kontrolovat zrakem u zrcadla, že neprovádí 

nechtěné souhyby. 
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Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka stále pociťovala únavu, ale přidal se k tomu příjemný pocit 

uvolnění zápěstí a protažení na flexorové straně předloktí.  

Objektivní: Při terapii bylo dosaženo zlepšení kloubní vůle os pisiforme směrem 

laterálním a mediokarpálního kloubu směrem palmárním, provedly jsme také protažení 

flexorů zápěstí postižené ruky, čímž se nám povedlo zvětšit rozsah pasivního pohybu do 

dorsální flexe o 5°. Během cvičení dle sestry Kenny konkrétně ve fázi reedukace bylo 

znát, jak jsou hypotrofické svaly rychle vyčerpatelné, proto jsme pasivní reedukaci 

prováděly vždy jen po 3 opakováních, abychom svaly nepřetěžovaly. Při posilování dle 

svalového testu se pacientka ze začátku vší silou snažila vykonat požadovaný pohyb, čímž 

ale vznikaly synkinézy v celé horní končetině. Po několika upozornění a korekci již byla 

schopná pohyb vykonat více izolovaně a nezapojovat další části ruky. 

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání  

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.4.2 Terapeutická jednotka ze dne 20.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, od posledního cvičení jí trápilo mravenčení 

v oblasti dorza levé ruky pouze výjimečně v noci, nyní bez parestezie. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná, spolupracuje, cítí se připravená na cvičení a 

dnes je v dobré náladě. Přetrvává kapkovité držení levé ruky z důvodu parézy. Při 



56 

 

 

vyšetření kloubní vůle znovu nalezen omezený pohyb os pisiforme směrem laterálním a 

posun mediokarpálního kloubu směrem palmárním na levé HK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Obnovit kloubní vůli LHK v segmentu os pisiforme a v mediokarpálním kloubu. 

Uvolnit fascie a svaly LHK, zároveň také jako trénink propriocepce. Stimulovat a 

aktivovat svaly denervované parézou. Protáhnout flexory zápěstí a prstů pro zabránění 

zkrácení těchto svalů a také extenzory pro další stimulaci. Facilitovat a posílit 

hypotrofické svaly LHK na neurofyziologickém podkladě. 

Návrh terapie: 

 Elektrostimulace. Mobilizace os pisiforme směrem laterálním a mobilizace 

mediokarpálního kloubu směrem palmárním na levé HK dle Lewita. Uvolnění fascií a 

svalů LHK. Exteroceptivní facilitace pomocí stimulačního ježka levého předloktí a dlaně. 

Metoda sestry Kenny na m. extensor pollicis longus et brevis a m. abductor pollicis longus 

et brevis. Mobilizace os pisiforme směrem laterálním a mobilizace mediokarpálního 

kloubu směrem palmárním na levé HK dle Rychlíkové. Protažení flexorů i extenzorů 

zápěstí a prstů na LHK metodou PIR dle Lewita. Facilitace a posílení hypotrofických 

svalů LHK pomocí Kabatovy metody (PNF). 

Provedení: 

Na začátku terapie elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – 

trojúhelníkové pulzy s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, 

intenzita 23 mA a dále bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o 

intenzitě 16 mA. Mobilizace os pisiforme směrem laterálním a mobilizace 

mediokarpálního kloubu směrem palmárním dle Rychlíkové. Dále uvolnění fascií a svalů 

LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé a facilitace hypotrofických svalů předloktí a ruky 

pomocí masážního ježka. Protažení flexorů a extenzorů předloktí v poloze vsedě na židli 

s opřením lokte o lehátko dle metody PIR dle Lewita. Terapie metodou sestry Kenny, při 

níž byly stimulovány tyto svaly po 3 opakováních:  

- m. abductor pollicis longus et brevis v poloze 2. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor digitorum communis v poloze 3. stupně ST dle Jandy 
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- m.extensor pollicis longus et brevis v poloze 3. stupně ST dle Jandy  

Na závěr jsem pacientce vysvětlila princip techniky PNF a konkrétně jsme cvičily 

v 1. extenční diagonále pro posílení m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum 

communis, m. extensor pollicis longus a m. abduktor pollicis brevis, a také 2. flekční 

diagonále pro posílení m. extensor carpi radialis, m. extensor digitorum communis, m. 

extensor pollicis longus et brevis a m. abduktor pollicis longus. 

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka se ke konci cvičení cítila již poměrně vyčerpaná, navíc 

cvičení Kabatovou metodou bylo pro ni náročné na pochopení i provedení. Pochvalovala 

si ovšem pocit uvolnění levého předloktí a ruky po „míčkování“. 

Objektivní: Při terapii jsme opět dosáhli zlepšení kloubní vůle os pisiforme 

směrem laterálním a mediokarpálního kloubu směrem palmárním, a navíc protažením 

flexorů zápěstí postižené ruky se nám povedlo zvětšit rozsah pasivního pohybu do 

dorsální flexe o 5°. Svaly palce jsou během cvičení dle sestry Kenny stále rychle 

unavitelné, proto jsme pasivní reedukaci prováděly jen po 3 opakováních, abychom je 

nepřetěžovaly. Na závěr jsem přidala cvičení Kabatovou metodou, se kterou se pacientka 

setkala poprvé a bylo důležité jí vše vysvětlit a ukázat, jak pohyb správně provádět. 

Cvičení pro ni bylo náročné, navíc již byla unavená z předchozích cvičení, ale princip 

této metody pochopila.  

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 
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3.4.3 Terapeutická jednotka ze dne 21.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka si dnes stěžuje na pocit ztuhlosti v oblasti šíje, který jí 

způsobuje až silnou tupou bolest hlavy, a po včerejší terapii pociťuje lehkou únavu levé 

ruky. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná, spolupracuje, viditelně jí ale omezuje bolest 

hlavy. Přetrvává kapkovité držení levé ruky. Znovu jsem vyšetřila pohyblivost levé 

lopatky, která byla omezena směrem laterálním jako při vstupním vyšetření. Palpace m. 

trapezius a m. levator scapulae bilaterálně byla pro pacientku bolestivá, tyto svaly jsem 

také znovu vyšetřila pomocí vyšetření zkrácených svalů od Jandy, kdy pacientka 

popisovala v obou případech nepříjemné pnutí v konečné poloze pohybu, a při stlačení 

ramene pacientky jsem cítila větší odpor než při vstupním vyšetření. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou viz. předchozí terapie. Uvolnit 

povrchovou cervikální a thorakocervikální fascii a celkově měkké tkáně v oblasti šíje. 

Obnovit joint play levé lopatky a sternoklavikulárního skloubení bilaterálně. Ovlivnit 

hypertonus m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně a ošetřit TrP v oblasti úponu m. 

levator scapulae na angulus superior scapulae bil. Poučit pacientku o autoterapii.  

Návrh terapie: 

 Elektrostimulace. Metoda sestry Kenny na paretické svaly. Protažení krční a 

hrudní fascie. Uvolnění napětí v šíjové oblasti. Mobilizace levé lopatky a 

sternoklavikulárních skloubení dle Rychlíkové. PIR dle Lewita na m. trapezius a m. 

levator scapulae bilaterálně. Ošetření trigger pointů pressurou. Vysvětlení a ukázání cviků 

pro autoterapii. 

Provedení: 

 Na začátku terapie elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – 

trojúhelníkové pulzy s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, 

intenzita 22 mA a dále bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o 

intenzitě 13 mA. Uvolnění měkkých tkání v šíjové oblasti metodou „míčkování“ dle 
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Jebavé, protažení krční fascie do rotace Wardovou technikou a protažení hrudní fascie 

kranio-kaudálním i laterálním směrem dle Lewita. Mobilizace levé lopatky do abdukce, 

nespecifická mobilizace lopatky do všech směrů, a dále mobilizace obou 

sternoklavikulárních skloubení směrem ventrálním pomocí ventrodorzálního posunu a 

směrem kaudálním pomocí manipulace. Metoda postizometrické relaxace dle Lewita pro 

uvolnění hypertonu m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně – u každého svalu 

provedena 3 opakování. Pressura TrPs v m. levator scapulae bilaterálně při angulus 

superior scapulae.  

Autoterapie: 

 Pacientka v rámci autoterapie dostala cvik na uvolnění m. levator scapulae a m. 

trapezius založený na principu metody postizometrické relaxace dle Jandy.  

- VP: sed na židli s nízkým opěradlem, natažené ruce založené za 

opěradlem, ramena nesmí být v protrakci; provedení: pacientka s 

nádechem zvedá obě ramena i s pohledem očí nahoru, následně 

s výdechem spouští ramena a hledí k zemi – v této pozici drží 30 s. 

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Při provádění pressury TrPs pacientka popisovala ze začátku velkou 

bolestivost, ale v závěru cvičení si pochvalovala příjemný pocit uvolnění a odlehčení 

napětí v oblasti šíje. I bolest hlavy prý mírně ustoupila. 

Objektivní: Došlo ke zlepšení kloubní vůle levé lopatky směrem laterálním a obou 

sternoklavikulárních skloubení. Na závěr terapie jsem znovu provedla vyšetření m. 

levator scapulae a m. trapezius po vzoru vyšetření zkrácených dle Jandy, kdy provedení 

bylo pro pacientku již méně bolestivé, bez velkého napětí a cítila jsem měkčí zarážku při 

stlačování ramene.  

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  
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21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.4.4 Terapeutická jednotka ze dne 24.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka přichází po víkendu odpočatá, v dobré náladě. Před víkend 

jí netrápily žádné výrazné potíže, ztuhlost v oblasti šíje již ustoupila a pacientka si dál 

cvičí cviky zadané na doma. Udává subjektivní pocit malého zlepšení svalové síly levé 

ruky. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná, spolupracuje, cítí se připravená na cvičení a 

dnes je v dobré náladě. Přetrvává kapkovité držení levé ruky z důvodu parézy. Vyšetřena 

kloubní vůle LHK – v segmentu os pisiforme znovu nalezena blokáda, mediokarpální 

kloub již dobře pohyblivý.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnit fascie a svaly LHK, zároveň také jako trénink propriocepce. Obnovit joint 

play os pisiforme. Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou. Protáhnout flexory 

zápěstí a prstů pro zabránění zkrácení těchto svalů a také extenzory pro další stimulaci. 

Posílit extenzory zápěstí aktivním pohybem. Facilitovat a posílit hypotrofické svaly LHK 

na neurofyziologickém podkladě. 

Návrh terapie: 

Elektrostimulace. Mobilizace os pisiforme dle Rychlíkové. Uvolnění fascií a svalů 

LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé. Exteroceptivní facilitace pomocí stimulačního 

ježka levého předloktí a dlaně. Protažení flexorů i extenzorů zápěstí a prstů na LHK 

metodou PIR dle Lewita. Posilování aktivními pohyby v polohách 3. stupně dle ST od 

Jandy, tedy proti gravitaci. Facilitace a posílení hypotrofických svalů LHK pomocí 

Kabatovy metody (PNF). 
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Provedení: 

Na začátku terapie elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – 

trojúhelníkové pulzy s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, 

intenzita 22 mA a dále bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o 

intenzitě 17 mA. Mobilizace os pisiforme směrem laterálním dle Rychlíkové a dále 

uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé. Facilitace hypotrofických 

svalů předloktí a ruky pomocí masážního ježka. Protažení flexorů a extenzorů zápěstí 

metodou PIR dle Lewita. Posilování extenzorů prstů a předloktí aktivními pohyby (každý 

cvik po 5 opakováních): 

- VP: vsedě na židli, předloktí LHK spočívá na lehátku, pacientka má 

uprostřed dlaně malý míček, kdy zápěstí je v mírné dorzální flexi a prsty 

jsou flektované v MCP kloubech tak, že se lehce dotýkají lehátka; 

provedení: pacientka se snaží zvednout prsty nad úroveň lehátka a provádí 

extenzi prstů 

- VP: vsedě na židli, předloktí LHK spočívá na lehátku, dlaň mimo lehátko 

spočívá v palmární flexi; provedení: pacientka provádí extenzi v zápěstí 

ve střední linii, s radiální a ulnární dukcí (koncentrická kontrakce) 

- VP: vsedě na židli, předloktí LHK spočívá na lehátku, dlaň mimo lehátko, 

která spočívá v pasivně nastavené dorzální flexi; provedení: pacientka se 

snaží brzdit pokles ruky do palmární flexe (excentrická kontrakce) 

Posilování podle Kabatovy metody PNF v 1. extenční diagonále se zacílením na 

m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum communis, m. extensor pollicis longus a 

m. abduktor pollicis brevis s využitím posilovací techniky sled s důrazem, která využívá 

iradiace ze silnějších proximálních pohybových komponent pomocí izometrické 

kontrakce do slabších distálních komponent. Stejnou techniku jsem aplikovala i v případě 

posilování v 2. flekční diagonále se zaměřením na m. extensor carpi radialis, m. extensor 

digitorum communis, m. extensor pollicis longus et brevis a m. abduktor pollicis longus. 

Autoterapie: 

 Posilování extenzorů prstů a zápěstí pomocí aktivních pohybů, které jsme v rámci 

terapie prováděly, pacientka dostala za úkol také procvičovat doma. 
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Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka měla radost z nových cvičení, ačkoliv pro ni byla náročná 

a ke konci popisovala pocit jak protažení, tak celkové únavy LHK. 

Objektivní: Došlo ke zlepšení joint play os pisiforme laterálně. Při cvičení 

extenzorů zápěstí aktivními pohyby je znát již větší svalová síla těchto svalů, ovšem 

rychle se vyčerpají, proto by při vyšetření dle ST od Jandy stále nemohly být ohodnoceny 

stupněm 3. Kabatova metoda je pro pacientku náročná na zpracování a uvědomění si 

všech pohybů, které se v končetině odehrávají. Diagonály jsme nejprve nacvičovaly 

pasivně a poté aktivně s dopomocí. 

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.4.5 Terapeutická jednotka ze dne 26.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka po minulém cvičení před dvěma dny pociťovala únavu 

LHK a celá končetina byla „těžká“. Tyto pocity odezněly až dnes ráno. Zároveň se 

pacientka přes noc potýkala s mravenčením v oblasti dorza levé dlaně, které se po delší 

době silněji ozvalo. Od pondělí jí také trápí kašel, dušnost a pocit „sevřeného hrudníku“. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná, spolupracuje, není ale po zdravotní stránce 

zcela v pořádku. Přetrvává kapkovité držení levé ruky z důvodu parézy. Při dnešním 

palpačním vyšetření zjištěna snížená posunlivost hrudní fascie kaudálně, hypertonus mm. 
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scaleni a sternocleidomastoideus vpravo. Zvýšené napětí přetrvává také ve svalech m. 

trapezius horní část a m. levator scapulae, kde se při angulus superior scapulae nachází 

trigger point bilaterálně. Omezena joint play sternoklavikulárního skloubení vpravo 

ventrálně a kaudálně. Vyšetření hrudní oblasti ukázalo zvýšenou palpační citlivost 

mezižeberních svalů a blokádu 1. a 2. žebra v expiriu vlevo. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou. Uvolnit měkké tkáně v oblasti 

hrudníku a šíje. Obnovit joint play sternoklavikulárního skloubení a žeber, kde byla 

nalezena blokáda. Protáhnout a uvolnit hypertonické svaly. Odstranění TrPs. Nácvik 

správného dechového stereotypu. Facilitovat a posílit hypotrofické svaly LHK na 

neurofyziologickém podkladě. 

Návrh terapie: 

 Elektrostimulace. Metoda sestry Kenny na paretické svaly. Protažení 

hrudní fascie. Techniky měkkých tkání pro snížení napětí v šíjové oblasti a na hrudníku. 

Mobilizace sternoklavikulárního skloubení dle Rychlíkové a žeber dle Lewita. 

Postizometrická relaxace dle Lewita na hypertonické svaly. Ošetření trigger pointů 

pressurou. Respirační fyzioterapie. Facilitace a posílení hypotrofických svalů LHK 

pomocí Kabatovy metody (PNF). 

Provedení: 

Elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – trojúhelníkové pulzy 

s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, intenzita 22 mA a dále 

bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o intenzitě 17 mA. Terapie 

metodou sestry Kenny, kdy byly stimulovány tyto svaly po 3 opakováních:  

- m. abductor pollicis longus et brevis v poloze 2. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor digitorum communis v poloze 3. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor pollicis longus et brevis v poloze 2. stupně ST dle Jandy.  

Techniky měkkých tkání – stimulace hrudní a šíjové oblasti „míčkováním“ dle 

Jebavé:  

- uvolnění stažených tkání trupu pro snížení napětí dýchacích svalů 
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- vytírání mezižeberních prostor směrem k páteři pro uvolnění mezižebří. 

Protažení hrudní fascie kaudálním směrem dle Lewita, Postizometrická relaxace 

na m. trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni bilaterálně. Pressura TrPs při angulus 

superior scapulae bilaterálně. Mobilizace sternoklavikulárního skloubení  vpravo 

směrem ventrálním a kaudálním, mobilizace 1. žebra v šikmém předklonu hlavy a 

mobilizace 1. a 2. žebra repetitivně. Lokalizované dýchání − břišní a hrudní s manuálním 

kontaktem terapeuta. Posilování m. extensor carpi radialis, m. extensor digitorum 

communis, m. extensor pollicis longus et brevis a m. abduktor pollicis longus.v 2. flekční 

diagonále technikou sled s důrazem. 

Autoterapie: 

Pacientce jsem v rámci autoterapie přidala nácvik lokalizovaného dýchání do 

oblasti břišní a hrudní včetně dopomoci manuálním kontaktem. 

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka se po terapii podle svých slov cítila lépe, dýchalo se jí 

mnohem jednodušeji a cítila uvolnění v hrudní oblasti.  

Objektivní: Celou terapii jsem soustředila kromě dlouhodobých cílů týkajících se 

parézy hlavně na uvolnění hrudníku a mezižeberních svalů. Po terapii jsem si znovu 

vyšetřila kloubní vůli 1. a 2. žebra, kterou se podařilo obnovit, stejně tak byla lepší joint 

play také sternoklavikulárního skloubení vpravo. Díky technice PIR došlo k mírnému 

povolení hypertonu horních fixátorů lopatek i mm. scaleni.  

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 
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3.4.6 Terapeutická jednotka ze dne 28.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se už cítí trochu lépe, stále kašle, ale už má volnější pocit 

při dýchání. Popisuje, že od minulého cvičení začala více vykašlávat a nemoc odeznívá.  

Objektivní: Pacientka je orientovaná, spolupracuje, je ale stále lehce nachlazená a 

trápí jí kašel. Přetrvává také kapkovité držení levé ruky z důvodu parézy. Rozhodla jsem 

se dnes provést průběžné vyšetření svalové síly paretických svalů LHK, kdy bylo zjištěno 

zlepšení síly extenzorů zápěstí, prstů a krátkého extenzoru palce na stupeň 2, dále jsem si 

znovu vyšetřila joint play 1. a 2. žebra, kde byly opětovně nalezeny blokády v expiriu. 

Přetrvává také hypertonus horních fixátorů lopatek bilaterálně a mm. scaleni. 

Tabulka č. 11 - Průběžné vyšetření, vyšetření svalové síly paretických svalů LHK 

Zápěstí 

Extenze s addukcí 

(ulnární dukcí) 
m. extensor carpi ulnaris 2 

Extenze s abdukcí 

(radiální dukcí) 

m. extensor carpi radialis longus et 

brevis 
2 

Metakarpofalangové klouby prstů 

Extenze 
m. extensor digitorum, m. extensor 

indicis, m. extensor digiti minimi 
2 

Karpometakarpový kloub palce 

Abdukce 

m. abductor pollicis longus, m. abductor 

pollicis brevis 
1+ 

Metakarpofalangový kloub palce 

Extenze m. extensor pollicis brevis 2 

Mezičlánkový kloub palce 

Extenze m. extensor pollicis longus 1 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou. Uvolnění fascií a svalů LHK. 

Posílit oslabené svaly. Uvolnit měkké tkáně v oblasti hrudníku a šíje. Obnovit joint play 

žeber, kde byla nalezena blokáda. Protáhnout a uvolnit hypertonické svaly. Odstranění 
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TrPs. Nácvik správného dechového stereotypu. Facilitovat a posílit hypotrofické svaly 

LHK na neurofyziologickém podkladě. 

Návrh terapie: 

 Elektrostimulace. Uvolnění fascií a svalů LHK. Exteroceptivní facilitace 

pomocí stimulačního ježka levého předloktí a dlaně. Metoda sestry Kenny na paretické 

svaly. Protažení hrudní fascie. Techniky měkkých tkání pro snížení napětí v šíjové oblasti 

a na hrudníku. Mobilizace žeber dle Lewita. Postizometrická relaxace dle Lewita na 

hypertonické svaly. Ošetření trigger pointů pressurou. Respirační fyzioterapie. Facilitace 

a posílení hypotrofických svalů LHK pomocí Kabatovy metody (PNF). 

Provedení: 

 Elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – trojúhelníkové 

pulzy s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, intenzita 25 mA a 

dále bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o intenzitě 17 mA. 

Uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé a facilitace hypotrofických 

svalů předloktí a ruky pomocí masážního ježka. Terapie metodou sestry Kenny, kdy byly 

stimulovány tyto svaly po 5 opakováních:  

- m. abductor pollicis longus et brevis v poloze 3. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor digitorum communis v poloze 3. stupně ST dle Jandy 

- m. extensor pollicis longus et brevis v poloze 2. stupně ST dle Jandy.  

Cvičení aktivními pohyby vsedě, předloktí spočívá na lehátku: 

- 2.-5. prst do EXT, předloktí v pronaci, prsty mimo lehátko  

- palec do EXT při středním postavení předloktí s vyloučením gravitace 

- palec do ABD v pronačním postavení předloktí 

- 1.-5. prst do abdukce a zpět do addukce v pronačním postavení předloktí 

Techniky měkkých tkání – stimulace hrudní a šíjové oblasti „míčkováním“ dle 

Jebavé:  

- uvolnění stažených tkání trupu pro snížení napětí dýchacích svalů 

- vytírání mezižeberních prostor směrem k páteři pro uvolnění mezižebří. 
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Protažení hrudní fascie kaudálním směrem dle Lewita, Postizometrická relaxace 

na m. trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni bilaterálně. Pressura TrPs m. levator 

scapulae při angulus superior scapulae bilaterálně. Mobilizace 1. žebra v šikmém 

předklonu hlavy a mobilizace 1. a 2. žebra repetitivně. Lokalizované dýchání − břišní a 

dolní hrudní s manuálním kontaktem terapeuta/pacienta. Posilování m. extensor carpi 

radialis, m. extensor digitorum communis, m. extensor pollicis longus et brevis a m. 

abductor pollicis longus.v 2. flekční diagonále a v 1. extenční diagonále pro posílení m. 

extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum communis, m. extensor pollicis longus a m. 

abductor pollicis brevis technikou opakované kontrakce pro vyvolání iradiace ze 

silnějších proximálních částí do slabších distálních.  

Autoterapie: 

Pacientce jsem na domácí cvičení přidala posilování aktivními pohyby, které jsme 

prováděly i v rámci terapie. Každý pohyb bude opakovat 3x po 3 sériích cvičení. 

V případě potřeby si může dopomoci druhou rukou. 

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka popsala uvolnění svalů v oblasti hrudníku a šíje, které jí 

ulevilo i při dýchání. Co se týče paretické ruky, pacientka pozoruje malá zlepšení, která 

jí dodávají motivaci k dalšímu cvičení, i když by si přála kratší rekonvalescenci. 

Objektivní: Na začátku terapie jsem provedla kontrolní vyšetření svalové síly 

paretických svalů, které ukázalo na malé pokroky v terapii. Orientačně jsem si také 

vyšetřila aktivní rozsah pohybu v konkrétních segmentech zasažených parézou, kde došlo 

ke zvětšení rozsahu těchto pohybů: dorsální flexe zápěstí (30°), extenze 2.-5. prstu (15°) 

a abdukce palce (25°). 

 Vzhledem k přetrvávajícím dechovým potížím pacientky jsme se mimo cvičení 

paretických svalů opět věnovaly také uvolnění hrudníku a mezižeberních svalů. Zlepšila 

se kloubní vůle 1. a 2. žebra, fascie hrudníku byla lépe protažitelná. Pacientka od minulé 
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terapie mnohem lépe dokáže lokalizovat svůj dech a také cvičení v diagonálách PNF je 

pro ni nyní srozumitelné. 

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.4.7 Terapeutická jednotka ze dne 31.1.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes cítí již mnohem lépe oproti začátku týdne, dýchá 

se jí dobře, hrudník pocitově volný. Po prodělané nemoci je ovšem stále trochu unavená 

a není při plné síle. Stěžuje si na mírnou bolest na ventrální straně levého předloktí. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná, plně při vědomí. Kapkovité držení levé 

ruky. Zvýšená palpační citlivost na ventrální straně předloktí v oblasti průběhu svalových 

vláken flexorů zápěstí + nalezena blokáda os pisiforme při posunu laterálně a distálně.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou. Uvolnit fascie a svaly LHK. 

Protáhnout a uvolnit hypertonické flexory zápěstí LHK jako prevence vzniku kontraktur. 

Obnovit kloubní vůli os pisiforme levé ruky. Zlepšit propriocepci a jemnou motoriku 

paretické levé ruky. Facilitovat a posílit hypotrofické svaly LHK na neurofyziologickém 

podkladě. 

Návrh terapie: 

Elektrostimulace. Uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé. 

Exteroceptivní facilitace pomocí stimulačního ježka levého předloktí a dlaně. Mobilizace 

os pisiforme LHK dle Rychlíkové. Facilitace paretických svalů metodou sestry Kenny. 

Postizometrická relaxace dle Lewita na hypertonické svaly. Relaxace flexorů zápěstí 
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LHK technikou kontrakce – relaxace v rámci Kabatovy metody (PNF). Facilitace a 

posílení hypotrofických svalů LHK pomocí Kabatovy metody (PNF). 

Provedení: 

Elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – trojúhelníkové pulzy 

s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, intenzita 25 mA a dále 

bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o intenzitě 17 mA. 

Uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé a facilitace hypotrofických 

svalů předloktí a ruky pomocí masážního ježka. Mobilizace os pisiforme dle Rychlíkové 

směrem laterálním a distálním. Facilitace metodou sestry Kenny svalů: m. abductor 

pollicis longus et brevis, m. extensor digitorum communis a m.extensor pollicis longus et 

brevis. PIR s protažením dle Lewita na flexory předloktí LHK. Trénink jemné motoriky 

levé HK aktivními pohyby vsedě, předloktí spočívá na lehátku: 

- předloktí v supinaci, pacientka se střídavě dotýká palcem konečků 

ostatních prstů  

- předloktí v supinaci, pacientka má za úkol přetáčet mezi prsty tužku 

- předloktí v pronaci, pacientka se přitahuje prsty dopředu a zpět se odtahuje 

opět za pomocí prstů, přičemž kořen dlaně se neodlepí od lehátka 

Relaxace m. flexor carpi radialis et ulnaris pomocí PNF technikou kontrakce – 

relaxace. Posilování m. extensor carpi radialis, m. extensor digitorum communis, m. 

extensor pollicis longus et brevis a m. abductor pollicis longus.v 2. flekční diagonále a v 

1. extenční diagonále pro posílení m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum 

communis, m. extensor pollicis longus a m. abductor pollicis brevis technikou pomalý 

zvrat pro vyvolání iradiace ze silnějších proximálních částí do slabších distálních.  

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka popisuje příjemný pocit uvolnění levého předloktí a 

zápěstí. Na posilování v rámci diagonál dnes neměla tolik síly a cítí se trochu vyčerpaně. 
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Objektivní: Odezněla z větší míry palpační bolestivost levého předloktí a zlepšila 

se joint play os pisiforme levé ruky. Jelikož pacientka si již osvojila správné provedení 2. 

flekční a 1. extenční diagonály, přidala jsem dnes další posilovací speciální techniku. 

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.4.8 Terapeutická jednotka ze dne 2.2.2022 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka je po víkendu unavená, musela se starat o nemocné děti, 

ale těší se na rozptýlení v podobě cvičení.  

Objektivní: Pacientka je orientovaná, plně při vědomí. Kapkovité držení levé 

ruky. Přetrvává zvýšená palpační citlivost na ventrální straně předloktí v oblasti průběhu 

svalových vláken flexorů zápěstí. Omezená joint play os pisiforme při posunu laterálně a 

distálně.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Stimulovat a aktivovat svaly denervované parézou. Uvolnit fascie a svaly LHK. 

Protáhnout a uvolnit hypertonické flexory zápěstí LHK jako prevence vzniku kontraktur. 

Obnovit kloubní vůli os pisiforme levé ruky. Zlepšit propriocepci, posílit svaly levé ruky 

a stabilizovat zápěstí levé ruky. Facilitovat a posílit hypotrofické svaly LHK na 

neurofyziologickém podkladě. 

Návrh terapie: 

Elektrostimulace. Uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé. 

Exteroceptivní facilitace pomocí stimulačního ježka levého předloktí a dlaně. Mobilizace 

os pisiforme levé ruky dle Rychlíkové. Facilitace paretických svalů metodou sestry 
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Kenny. Postizometrická relaxace dle Lewita na hypertonické svaly. Relaxace flexorů 

zápěstí LHK technikou kontrakce – relaxace v rámci Kabatovy metody (PNF). 

Stabilizace zápěstí pomocí cvičení s míčkem. Facilitace a posílení hypotrofických svalů 

LHK pomocí Kabatovy metody (PNF). 

Provedení: 

Elektrostimulace na m. extensor carpi radialis et ulnaris – trojúhelníkové pulzy 

s 5sekundovou pauzou, doba trvání 5 minut, šířka pulsů 200 ms, intenzita 25 mA a dále 

bodová elektrostimulace na m. extensor digitorum communis o intenzitě 17 mA. 

Uvolnění fascií a svalů LHK metodou „míčkování“ dle Jebavé a facilitace hypotrofických 

svalů předloktí a ruky pomocí masážního ježka. Mobilizace os pisiforme dle Rychlíkové 

směrem laterálním a distálním. Facilitace metodou sestry Kenny svalů: m. abductor 

pollicis longus et brevis, m. extensor digitorum communis a m.extensor pollicis longus et 

brevis. PIR s protažením dle Lewita na flexory předloktí LHK. Cvičení aktivními pohyby 

do maxima s následným protažením do plného rozsahu pohybu za pomoci fyzioterapeuta. 

VP: vsedě, předloktí spočívá na lehátku: 

- 2.-5. prst do EXT, předloktí v pronaci, prsty mimo lehátko  

- palec do EXT při středním postavení předloktí s vyloučením gravitace 

- palec do ABD v pronačním postavení předloktí 

- 1.-5. prst do abdukce a zpět do addukce v pronačním postavení předloktí 

 

Cvičení pro stabilizaci levého zápěstí ve stejné výchozí poloze (6x): 

- zápěstí podepřené overballem, pacientka jej stlačuje dolů do podložky 

- overball je stlačený zápěstím do podložky, pacientka krouží zápěstím na 

jednu i na druhou stranu (pohyb vychází z předloktí a zápěstí, nikoliv 

z ramene) 

- zápěstí spočívá na lehátku, prsty sevřené v pěst, z obou stran zápěstí je 

umístěn overball, pacientka střídavě tlačí do stran proti overballům, které 

jsou drženy na místě 

Relaxace m. flexor carpi radialis et ulnaris pomocí PNF technikou kontrakce – 

relaxace. Posilování m. extensor carpi radialis, m. extensor digitorum communis, m. 
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extensor pollicis longus et brevis a m. abductor pollicis longus.v 2. flekční diagonále a v 

1. extenční diagonále pro posílení m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digitorum 

communis, m. extensor pollicis longus a m. abductor pollicis brevis technikou pomalý 

zvrat pro vyvolání iradiace ze silnějších proximálních částí do slabších distálních.  

Další terapie: 

- Teplá vířivá koupel na LHK před ILTV, 10 minut 

Výsledek terapie: 

Subjektivní: Pacientka cítí mírnou únavu svalů LHK, po cvičení se nyní ozvalo 

slabé mravenčení v oblasti levého dorza. 

Objektivní: Povedlo se zmírnit palpační bolestivost levého předloktí a zlepšit joint 

play os pisiforme levé ruky. Pacientka už dobře zvládá cvičení v diagonálách různými 

technikami. 

Kódy: 

21117 – Fyzikální terapie IV – elektrostimulace oslabených svalů 

21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě – PNF 

21225 – Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody  

21315 – Vodoléčba II – vířivá koupel na LHK  

21413 – Techniky měkkých tkání 

21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů 
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3.5 Výstupní kineziologický rozbor – 3.2.2022 

3.5.1 Vyšetření stoje aspekcí 

Zezadu: 

• stoj o úzké bázi 

• levé chodidlo spočívá váhou více na zevní hraně 

• Achillovy šlachy bilaterálně výrazné a mohutnější 

• symetrie lýtek  

• lehká varozita levého kotníku a kolene 

• levá subpatellární rýha výše  

• pravá subgluteální rýha hlubší a delší 

• pravá strana pánve níže – ověřeno palpací pánve 

• úzká taile vlevo  

• paravertebrální svaly oploštělé, nejvíce v hrudní oblasti 

• dolní úhel levé lopatky rotován směrem od páteře 

• levé rameno výše  

 

Zboku (vyšetření bylo bilaterálně symetrické):  

• propadlá příčná klenba na obou DKK, prstce pevně přitisknuty k podložce 

• podélná klenba oploštělá na obou DKK   

• váha těla spočívá více na špičkách 

• kolena v extenzi 

• křivka páteře v normě, oploštělé valy paravertebrálních svalů 

• ramena v protrakci bilaterálně  

• mírný předsun hlavy 
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Zepředu  

• kontura stehen asymetrická – vpravo větší a výraznější 

• mírné valgózní postavení palců bilaterálně 

• lehká varozita levého kotníku a kolene 

• pravé koleno rotováno dovnitř 

• levá patella výše než pravá 

• levá taile menší 

• prominence claviculy bilaterálně 

• levé rameno výše než pravé 

 

Modifikace stoje: 

Rhombergova zkouška: Stupně I., II. ani III. Rhombergovy zkoušky neukázaly žádné 

patologie, pacientka byla stabilní.  

Stoj na dvou vahách: Na pravou DK pacientka přenáší 27 kg svojí váhy, na levou pak 25 

kg. Rozdíl zatížení obou DKK není tak velký, ale malý tam je. 

Dynamické vyšetření stoje: 

Flexe: V bederní oblasti se projevuje větší oploštění, výrazný paravertebrální val 

vpravo. Thomayerova zkouška negativní, naopak hypermobilní rozsah – 

pacientka se dotkne země celými prsty až po metakarpy. 

Extenze: Největší pohyblivost v Th-L přechodu, kde dochází k zalomení, jelikož 

bederní páteř se moc nerozvíjí. Přesto je rozsah do extenze opět zvětšený. 

Lateroflexe: Opět pozorujeme zalomení v Th-L přechodu, bederní páteř se 

prakticky nerozvíjí. Rozsah do lateroflexe vlevo menší o 10 cm než vpravo. 

Palpace pánve: 

 Pravá crista iliaca níž než levá, SIAS i SIPS níže na pravé straně → dle palpačního 

vyšetření je pánev sešikmená vpravo dolů. 



75 

 

 

Stereotyp dýchání: 

 U pacientky je průběh dechové vlny fyziologický směrem kraniálním. Stále 

převažuje horní hrudní dýchání, břišní oblast se ale do dechu také zapojuje. 

 

3.5.2 Vyšetření chůze 

Chůze je stabilní, o úzké bázi a s pravidelným rytmem. Délka kroku je bilaterálně 

menší, ale stejná. Dle Jandy bychom chůzi určili jako peroneální typ. Došlap je spíše 

plochý a stejně tak nedochází k rovnoměrnému odvíjení plosky. Přední část chodidla se 

při odvalu chodidla vůbec nezapojuje. Během chůze prakticky nedochází k zapojení trupu 

a také probíhá minimální souhyb horních končetin, které jsou spíše drženy přitisknuté 

k tělu, a ramenní klouby spočívají v protrakčním držením. 

 

Modifikace chůze  

chůze pozadu – zvládá bez obtíží  

chůze po špičkách – zvládá bez obtíží  

chůze po patách – zvládá bez obtíží  

 

3.5.3 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy  

Flexe šíje 

Při vyšetření jsme mohli pozorovat zvýšenou aktivitu m. sternocleidomastoideus, 

pohyb byl zahájen předsunem brady, poté již ovšem pokračoval obloukovitou flexí. 

Pacientka se dotkne bradou sterna. 

 

Abdukce ramenního kloubu 

Pohyb je na obou HKK proveden beze změn pohybového stereotypu (nedochází 

k patologickým souhybům a zapojení svalů nastává ve fyziologickém pořadí).  
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Klik  

 Klik bylo nutné provést s oporou o kolena, jelikož klasické provedení bylo pro 

pacientku příliš náročné. Při provádění pohybu jdou lopatky k sobě a pacientka se 

propadá mezi lopatkami, což ukazuje na insuficienci mm. rhomboidei a m. trapezius – 

střední část. V nízké pozici kliku pacientka lehce přitahuje ramena k uším, což naznačuje 

nadměrné zapojení horních fixátorů lopatek. 

 

3.5.4 Palpační vyšetření 

Vyšetření reflexních změn 

Vzhledem k diagnóze jsem se při vyšetřování soustředila na horní končetiny a krční 

oblast. 

Kůže na levém předloktí, zápěstí a ruce je dobře posunlivá a protažitelná do všech 

směrů, ale teplotou vždy chladnější v porovnání s pravou. Pravá HK je bez patologického 

nálezu - kůže je na celé horní končetině posunlivá i protažitelná do všech směrů, 

dostatečně hydratovaná a teplotně v normě.  

Podkoží bylo vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy, kdy se prokázala tuhost v oblasti 

pravého předloktí. Na levé horní končetině šlo provést vyšetření pomocí Kiblerovy řasy 

bez bolestí. Podkoží jsem vyšetřovala i na zádech, kde byla zjištěna tuhost v oblasti horní 

hrudní páteře a na přechodu hrudní a krční páteře. Po provedení diagnostického hmatu se 

objevilo zčervenání v oblasti přechodu hrudní a krční páteře. 

V rámci vyšetření fascií jsem nezjistila patologii v žádné z vyšetřovaných oblastí. 

Palpačně je stále patrný hypotonus extenzorů zápěstí i prstů na levé HK. Přetrvává 

mírný hypertonus m. levator scapulae bilaterálně ovšem bez palpační bolesti. Byly 

nalezeny TrPs m. levator scapulae při angulus superior scapulae bilaterálně. Na pravé 

straně palpačně ověřen hypertonus m. sternocleidomastoideus.  

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita:  

Kloubní vůle byla vyšetřena na obou horních končetinách.  
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Při vyšetření PHK byla nalezena blokáda hlavičky radia směrem dorzálním. 

Sternoklavikulární skloubení volně pohyblivá na obou stranách do všech směrů. Karpální 

kůstky volně pohyblivé na obou HKK, klouby prstů také bez blokád. 

 

3.5.5 Antropometrie 

Tabulka č. 12 – Výstupní kineziologický rozbor; antropometrické vyšetření; délky a obvody HKK (cm) 

 

Tabulka č. 13 - Výstupní kineziologické vyšetření; antropometrické vyšetření, distance na páteři (cm) 

DISTANCE NA PÁTEŘI 

Schoberův příznak +4   

Stiborův příznak +9   

Čepojevův příznak +3   

Ottův příznak +3/-2,5   

Thomayerův příznak Negativní   

Zkouška lateroflexe P: 22,5 L: 22 

Zkouška flexe C páteře Negativní   

Forestierova fleche Negativní   

 

 

 

 

HORNÍ KONČETINA 

Délky   Obvody   

 PHK LHK  PHK LHK 

Celá horní 

končetina 71 70 Paže (relaxovaná) 26 25,5 

Paže + předloktí 53 52 Paže (kontrakce 28 28 

Paže 31 30 Loketní kloub (při 30° ) 24 23 

Předloktí 22 22 Předloktí (horní 1/3) 23 23 

Ruka 16 16 Zapěstí 15 16 

  Přes hlavičky metacarpů 17,5 17 
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3.5.6 Goniometrie 

Při goniometrickém vyšetření byl použit plastový dvouramenný a prstový 

goniometr. Naměřené hodnoty v tabulce jsou uvedeny ve stupních. 

Tabulka č. 14 - Výstupní kineziologické vyšetření, goniometrické vyšetření HKK 

HORNÍ KONČETINA 

KLOUB POHYB PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

Rameno 

Flexe 
S: 40 – 0 – 180 S: 30 – 0 – 180 S: 40 – 0 – 180 S: 40 – 0 – 175 

Extenze 

Abdukce F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 F: 170 – 0 – 0 

Horizontální add. 
T: 40 – 0 – 130 T: 30 – 0 – 130 T: 40 – 0 – 135 T: 40 – 0 – 130 

Horizontální abd. 

Vnitřní rotace 
RF90 : 100 – 0 – 80 RF90 : 90 – 0 – 80  

RF90: 100 – 0 – 

80 
RF90 : 90 – 0 – 80  

Vnější rotace 

Loket 
Extenze 

S: 0 – 0 – 130 S: 0 – 0 – 120 S: 0 – 0 – 130 S: 0 – 0 – 130 
Flexe 

Předloktí 
Pronace 

R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 R: 90 – 0 – 80 
Supinace 

Zápěstí 

Flexe 
S: 80 – 0 – 80 S: 25 – 0 – 80 S: 95 – 0 – 80 S: 80 – 0 – 80 

Extenze 

Radiální dukce 
F: 30 – 0 – 50 F: 20 – 0 – 45 F: 30 – 0 – 50 F: 30 – 0 – 50 

Ulnární dukce 

MCP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 35 – 0 – 90 S: 15 – 0 – 90  S: 40 – 0 – 90 S: 40 – 0 – 90 

Flexe 

Abdukce 
F: 25 – 0 – 15 F: 20 – 0 – 15 F: 30 – 0 – 15 F: 25 – 0 – 15 

Addukce 

PIP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 0 – 0 – 90 S: 0– 0 – 90 S: 0 – 0 – 100 S: 0 – 0 – 100 

Flexe 

DIP klouby 

prstů 

Extenze 
S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 80 S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90 

Flexe 

CMC palce 

Flexe 
S: 20 – 0 – 35 S: 0 – 0 – 35 S: 20 – 0 – 40 S: 20 – 0 – 40 

Extenze 

Abdukce 
F: 40 – 0 – 20 F: 15 – 0 – 20 F: 40 – 0 – 20 F: 40 – 0 – 20 

Addukce 

MCP palce 
Flexe 

S: 5 – 0 – 50  S: 0 – 0 – 50 S: 5 – 0 – 60  S: 5 – 0 – 60 
Extenze 

IP palce Flexe S: 5 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90 S: 0 – 0 – 90 
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3.5.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka č. 15 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření zkrácených svalů 

SVAL P L 

m. pectoralis major - klavikulární část 0 1 

m. pectoralis major - sternální část 0 1 

m.pectoralis major - abdominální část 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Vysvětlivky: 0 – nejde o zkrácení; 1- malé zkrácení; 2 – velké zkrácení 

3.5.8 Vyšetření svalové síly HKK dle Jandy 

Tabulka č. 16 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (1/3) 

Test Svaly Pravá Levá 

Lopatka 

Addukce 
m. trapezius (střední vlákna), m. 

rhomboideus major a minor 
4+ 4 

Kaudální posun a 

addukce 
m. trapezius (dolní vlákna) 4 4 

Elevace 
m. trapezius (horní část), m. levator 

scapulae 
5 4 

Abdukce s rotací m. serratus anterior 4 4+ 

Ramenní kloub 

Flexe m. deltoideus (pars anterior) 5 5 

Extenze 
m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 

deltoideus (pars posterior) 
4+ 4+ 

Abdukce 
m. deltoideus (pars medialis),          m. 

supraspinatus 
5 4+ 

Extenze v abdukci m. deltoideus (pars posterior) 4+ 4+ 

Flexe v addukci m. pectoralis major 4+ 4 

Zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor 4 4 

Vnitřní rotace 
m. subscapularis, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, m. teres major 
4 4- 
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Tabulka č. 17 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (2/3) 

Loketní kloub 

Flexe 
m. biceps brachii, m. brachialis, m. 

brachioradialis 
5 4+ 

Extenze m. triceps brachii, m. anconeus 5 5 

Předloktí 

Supinace m. supinator 5 4 

Pronace m. pronator teres, m. pronator quadratus 4+ 4- 

Zápěstí 

Flexe s addukcí (ulnární 

dukcí) 
m. flexor carpi ulnaris 5 4 

Flexe s abdukcí 

(radiální dukcí) 
m. flexor carpi radialis 5 4 

Extenze s addukcí 

(ulnární dukcí) 
m. extensor carpi ulnaris 5 3 

Extenze s abdukcí 

(radiální dukcí) 

m. extensor carpi radialis longus et 

brevis 
4+ 2+ 

Metakarpofalangové klouby prstů 

Flexe 
mm. lumbricales, mm. interossei 

palmares, mm. interossei dorsales 
5 4 

Extenze 
m. extensor digitorum, m. extensor 

indicis, m. extensor digiti minimi 
4+ 2+ 

Abdukce mm. interossei dorsales 4 4- 

Addukce m. interossei palmares 4+ 4 

Opozice malíku m. opponens digiti minimi 5 5 

Mezičlánkové klouby prstů 

Flexe v proximálním IP 

kloubu 
m. flexor digitorum superficialis 5 4+ 

Flexe v distálním IP 

kloubu 
m. flexor digitorum profundus 4 4 

Karpometakarpový kloub palce 

Abdukce 

m. abductor pollicis longus, m. abductor 

pollicis brevis 5 2 

Addukce m. adductor pollicis 5 4- 

Opozice palce m. opponens pollicis 5 4 

Metakarpofalangový kloub palce 

Flexe m. flexor pollicis brevis 5 4 

Extenze m. extensor pollicis brevis 4+ 2 
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 Tabulka č. 18 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření svalové síly HKK (3/3) 

Mezičlánkový kloub palce 

Flexe  m. flexor pollicis longus 5 4 

Extenze m. extensor pollicis longus 5 2- 

Vysvětlivky: 0 = bez známek svalové síly; 1 = 10% svalové síly; 2 = 25% svalové síly; 3 = 50% svalové 

síly; 4 = 75% svalové síly; 5 = 100% svalové síly 

3.5.9 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho 

Tabulka č. 19 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření hypermobility dle Jandy 

zkoušky hypermobility   

zkouška rotace hlavy normální rozsah vpravo i vlevo 

zkouška sepjatých prstů normální rozsah 

zkouška sepjatých rukou hypermobilní 

zkouška extendovaných loktů hypermobilní  

zkouška založených paží hypermobilní bilaterálně 

zkouška zapažených paží hypermobilní bilaterálně 

zkouška šály hypermobilní bilaterálně 

 Dle výsledků vyšetření hypermobility vyplývá, že pacientka má lehce zvětšený 

kloubní rozsah nad běžnou normu generalizovaně ve všech kloubech, tudíž bychom jí 

přisoudili konstituční hypermobilitu.   

 

3.5.10  Vyšetření úchopů dle Nováka 

Tabulka č. 20 - Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření úchopů dle Nováka 

  Pravá HK Levá HK 

Jemná motorika 

Štipec (bříškový úchop) 3 3 

Špetka 3 2 

Laterální úchop 3 2 

Hrubá motorika 

Kulový úchop 3 3 

Válcový úchop 3 2 

Háček 3 3 

Vysvětlivky: 0 = neprovede; 1= provede neúplně; 2 = provede; 3= provede dobře 
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Pacientky dominantní končetina je pravá. Pacientka zvládne provést všechny 

požadované testy jemné a hrubé motoriky na obou HKK, ovšem způsob provedení 

úchopů levou rukou je stále dosti nekoordinovaný a slabší oproti zdravé pravé ruce.  

 

3.5.11  Testy na n. radialis 

Pacientky levá ruka spočívá v klasickém postavení při paréze n. radialis tzv. 

kapkovité ruce, která se projevuje palmární flexí v zápěstí, flexí a addukcí prstů. Zkoušku 

sepjetí prstů pacientka nezvládla provést bez pasivního nastavení levé ruky pomocí druhé 

ruky, jelikož jí stále nedokáže aktivně do této polohy dostat. Test na extenzory se ukázal 

také jako pozitivní. Zkouška poškození nad polovinou humeru vyšlo negativní. 

 

3.5.12  Neurologické vyšetření 

Vyšetření šlachookosticových reflexů na HKK 

Tabulka č. 21 – Výstupní kineziologické vyšetření; vyšetření reflexů na HKK 

Reflex Pravá Levá 

bicipitový (C5)  3 3 

tricipitový (C6)  3 3 

styloradiální (C7)  3 3 

flexorový (C8)  3 3 

Vysvětlivky: Hodnocení reflexů dle Véleho: 0 – areflexie; 1 – hyporeflexie, reflex vybavitelný pouze 

s facilitací; 2 – snížený reflex; 3 – normoreflexie; 4 – hyperreflexia; 5 – polykinetický reflex s následnými 

záškuby 

Vyšetření čití:  

Taktilní čití pacientka cítí na obou HKK. Pacientka levou ruku již dokáže lépe 

vnímat, nicméně podněty se jí stále zdají trochu tlumené a slabší oproti zdravé straně. 

Nejvíce se rozdíl projevuje v oblasti dermatomu C6. Algické a termické čití je v této 

oblasti také tlumené a popisujeme tedy asymetrii oproti pravé straně. 

Vyšetření hlubokého čití neprokázalo žádnou patologii, pacientka dokázala 

rozpoznat, kterým prstem bylo hýbáno, jakým směrem i konečnou polohu. Také dobře 

poznala začátek a konec daného pohybu.   
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Zánikové pyramidové jevy na HKK 

Mingazziniho zkoušku, Dufourova zkoušku, fenomén retardace - negativní. Z 

důvodu parézy a insuficience extenzorů zápěstí nebylo možné otestovat Hanzalův 

příznak. 

 

Iritační pyramidové jevy na HKK 

Vyšetření iritačních pyramidových jevů neukázalo žádné známky patologie. Byl 

testovány: Justerův addukční palcový reflex, Hoffmanův reflex a Trommerův reflex. 

 

3.5.13  Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Výsledky vyšetření stoje a chůze vyšly stejně jako při vstupním vyšetření, došlo ale 

ke změně stereotypu dýchání, kdy nyní pacientka sice stále lokalizuje svůj dech zejména 

do oblasti horního hrudníku, ale lépe již využívá také břišní oblast. V rámci vyšetření 

stereotypů zůstává patologický stereotyp flexe šíje, ovšem stereotyp abdukce ramenního 

kloubu již pacientka provádí fyziologicky bilaterálně. Palpační vyšetření ukázalo tuhost 

podkoží pravého předloktí a oblasti přechodu hrudní a krční páteře. Fascie jsou posunlivé 

bez omezení, přetrvává hypotonie extenzorů LHK a hypertonie m. levator scapulae 

bilaterálně včetně nálezu trigger pointů při horním úhlu lopatky. Kloubní vůle je nyní 

omezena pouze u hlavičky radia PHK směrem dorzálním. Antropometrické měření beze 

změn. Goniometrické měření prokazuje známky zlepšení zejména v měření aktivního 

rozsahu zápěstí a distálnějších částí LHK. Totéž se prokázalo i při vyšetření svalové síly, 

které vyšlo pro svaly LHK lépe než při vstupním vyšetření. Testy na n. radialis vychází 

beze změn, tedy pozitivní. Pacientky levá ruka stále spočívá v kapkovitém držení, které 

je už ale méně výrazné s menší palmární flexí zápěstí a flexí prstů. V rámci testování 

úchopů se zmenšila asymetrie mezi zdravou a paretickou HK, nicméně přetrvává rozdíl 

v koordinaci pohybů a síle úchopů. Neurologické vyšetření beze změn, prakticky bez 

patologií. Odchylky zůstávají patrné pouze při vyšetření taktilního čití, při němž 

pacientka udává změnu čití LHK zejména v dermatomu C6. 

  



84 

 

 

3.6  Zhodnocení efektu terapie 

V průběhu 8 terapeutických jednotek jsme s pacientkou usilovaly o naplnění cílů 

předem daného krátkodobého fyzioterapeutického plánu, což se částečně podařilo, a 

pokroky jsou patrné při porovnání vstupního a výstupního vyšetření. Pacientku však čeká 

k úplnému návratu do plné funkčnosti ještě dlouhá cesta. Léčba parézy totiž není otázkou 

dvou týdnů, ale může trvat až několik měsíců kvůli pomalé regeneraci nervu. Přesto jsme 

s pacientkou udělaly důležitý prvotní posun k uzdravení, který ona sama subjektivně 

pociťuje a popisuje. Naše spolupráce fungovala dobře, pacientka se vždy snažila cvičit co 

nejlépe a nezanedbávala ani cvičení doma.  

Nejvýraznější změny se nám při srovnání vstupního a výstupního kineziologického 

rozboru objevily u goniometrického vyšetření. Dosáhly jsme zvětšení aktivních rozsahů 

pohybů, a to zejména pohybů levého zápěstí, kdy do extenze se podařilo rozsah zvětšit 

z 0° na 25°, pohyb radiální dukce z 10° na 20° a ulnární dukce z 25° na 45° a dále zlepšení 

aktivních rozsahů v kloubech prstů především do extenze viz. tabulka.  

Tabulka č. 22 - Zhodnocení efektu terapie, goniometrie 

  před terapií po terapii 

aktivní rozsah LHK 

Zápěstí  S: 0 – 0 – 80 S: 25 – 0 – 80 

  F: 10 – 0 – 25 F: 20 – 0 – 45 

MCP klouby prstů S: 0 – 0 – 90  S: 15 – 0 – 90  

  F: 10 – 0 – 10 F: 20 – 0 – 15 

PIP klouby prstů S: 0 – 10 – 85 S: 0– 0 – 90 

DIP klouby prstů S: 0 – 5 – 70 S: 0 – 0 – 80 

CMC palce F: 5 – 0 – 15 F: 15 – 0 – 20 

 

Terapie cílila také na posílení svalů, které byly postiženy parézou, k němuž došlo 

v následujících případech: m. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi radialis longus et 

brevis, m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimi, mm. 

interossei dorsales, m. abductor pollicis longus, m. abductor pollicis brevis, m. adductor 

pollicis a m. extensor pollicis longus et brevis. U svalů zápěstí pozorujeme větší progres 

svalové síly než u svalů prstů, přesto se nám průměrně podařilo zvýšit svalovou sílu těchto 

svalů minimálně o 1 stupeň.  
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Tabulka č. 23 - Zhodnocení efektu terapie, svalový test HKK 

svalová síla LHK 

Zápěstí  

Extenze s addukcí (ulnární 

dukcí) 
1 3 

Extenze s abdukcí (radiální 

dukcí) 
1 2+ 

Metakarpofalangové klouby prstů 

Extenze 1 2+ 

Abdukce 2- 4- 

Karpometakarpový kloub palce 

Abdukce 1 2 

Addukce 2 4- 

Metakarpofalangový kloub palce 

Extenze 1 2 

Mezičlánkový kloub palce 

Extenze 1 2- 

  

S návratem svalové síly a zvětšení aktivních pohybů se nám povedlo také zmírnit 

známky parézy a to tak, že paretické kapkovité držení levé ruky, již není tak výrazné a 

křečovité jako na začátku terapie. Také testy jemné motoriky již neprokazují tak velkou 

asymetrii mezi zdravou a paretickou horní končetinou, zejména testování silových 

úchopů na levé horní končetině vykazovalo známky zlepšení. 

Kromě terapie cílené přímo na paretické svaly jsme se během cvičení soustředily i 

další známky patologií. Díky pravidelným mobilizacím došlo k obnovení kloubní vůle ve 

všech segmentech, které předtím vykazovaly známky blokády, kromě blokády hlavičky 

radia vpravo. Zlepšila se protažitelnost krční fascie a byl odstraněn hypertonus mm. 

scaleni. K mírnému uvolnění došlo také u hypertonu horních fixátorů lopatek, který 

ovšem souvisí s ukotvenými stereotypy pacientky, které by bylo zapotřebí změnit a 

ošetření této oblasti by vystačilo na samostatnou rehabilitaci. Co se týče stereotypů, 

podařilo se nám ovlivnit pozitivně alespoň stereotyp dýchání, při němž pacientka nyní již 

zapojuje také břišní oblast a celý dech není lokalizován pouze v horní hrudní oblasti.   
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4 Závěr 

Cíle této bakalářské práce byly naplněny – teoretická část obsahuje poznatky 

z odborné literatury týkající se diagnózy, která je ústředním tématem této práce. Ve 

speciální části pak byla zpracována kazuistika pacientky s parézou n. radialis a 

zhodnocena úspěšnost zvolené terapie. Předem daných cílů krátkodobého rehabilitačního 

plánu se podařilo dosáhnout částečně, terapii však považuji za úspěšnou vzhledem 

k pacientky subjektivním pocitům zlepšení i objektivně lepším výsledkům výstupního 

vyšetření v porovnání se vstupním. 

Zpracování bakalářské práce na závěr tříletého studia pro mě představovalo velkou 

výzvu, jelikož jsem dosud nikdy nemusela produkovat takto obsáhlou a odbornou práci. 

Byla to také moje premiéra jako dlouhodobého terapeuta ambulantního pacienta, kdy 

jsem si s pacientkou sama domlouvala termíny terapií, pracovala s ní samostatně, vedla 

jsme její léčbu a to tak, aby byla efektivní, různorodá a pro ni prospěšná. Navíc jsem se 

s touto diagnózou setkala v praxi úplně poprvé, a i proto jsem si jí pro svou bakalářskou 

práci vybrala. Přimělo mě to totiž k pečlivému nastudování této diagnózy a její léčby 

v odborných knihách a časopisech. Tyto nastudované poznatky jsem pak shrnula v 

teoretické části této práce. Díky této praxi jsem se také naučila, jak různorodě se dá 

pracovat i v tak zdánlivě malé oblasti, jako je zápěstí a ruka. Kromě toho jsme se 

s pacientkou soustředily i na další problémy, které jí vždy aktuálně trápily. Jsem ráda, že 

ve výsledku naše spolupráce probíhala velmi dobře se vzájemným respektem a 

pochopením, a také že se nám alespoň částečně, kvůli časově náročné léčbě této diagnózy, 

podařilo dosáhnout cílů, které byly na začátku stanoveny.  

Celkově mám za to, že jsem se během své čtyřtýdenní praxe v Oblastní nemocnici 

Kladno toho hodně přiučila, mohla jsem si vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi, a 

navíc ostatní fyzioterapeuti mi vždy byli ochotní pomoct, když jsem si nevěděla rady. 

Setkala jsem se s diagnózami, které pro mě předtím byly pouze abstraktní, mohla jsem 

pozorovat několik fyzioterapeutů při práci, kdy každý měl svůj specifický přístup 

k pacientovi a terapii jako takové, a viděla jsem také v praxi provedení mnoha 

fyzioterapeutických metod, které jsem předtím znala pouze teoreticky nebo z videí. 

Věřím, že tato praxe pro mě byla velkým osobním přínosem do pracovního života.  
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