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Abstrakt

Název:

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní
mozkové příhodě

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat onemocnění cévní mozkové
příhody v teoretické části a v části praktické zpracovat kazuistiku pacienta
s touto diagnózou.

Metody:

Zpracovaná kazuistika se skládá z anamnézy, vstupního kineziologického
rozboru, krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu, z denního
záznamu terapie čítajícího deset terapeutických jednotek, výstupního
kineziologického rozboru a ze zhodnocení efektu terapie.

Výsledky:

Ze zhodnocení efektu terapie je patrné, že došlo k výraznému zlepšení
či celkovému odstranění většiny funkčních a motorických deficitů
pacienta.

Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, CMP, ischemická cévní mozková příhoda,
levostranná hemiparéza, rehabilitace, fyzioterapeutická péče o pacienta
po cévní mozkové příhodě

Abstract

Title:

Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after ischemic
stroke

Aims:

The aim of this bachelor thesis is to characterize the disease of stroke in the
theoretical part and in the practical part to elaborate a case report
of a patient with this diagnosis.

Methods:

The processed case report consists of anamnesis, initial kinesiological
analysis, short-term and long-term therapeutic plan, daily therapy record
of ten therapeutic units, final kinesiological analysis and evaluation
of the effect of therapy.

Results:

The evaluation of the effect of therapy shows that there has been
a significant improvement or overall elimination of most of the patient's
functional and motor deficits.

Keywords:

Stroke, ischemic stroke, left hemiparesis, rehabilitation, physiotherapeutic
treatment of a patient after ischemic stroke

Seznam zkratek:
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1 ÚVOD
Tato bakalářská práce byla zpracována s cílem zaznamenání kazuistiky
fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě. V teoretické
části se věnuji charakteristice daného onemocnění z hlediska anatomie, fyziologie,
patologie a epidemiologie. Dále se zabývám terapeutickými možnostmi ve vztahu
k diagnóze z hlediska vyšetřovacích metod a terapeutickými možnostmi ovlivnění
funkčních deficitů vzniklých v důsledků cévní mozkové příhody. Teoretická východiska
zahrnují taktéž kapitolu o efektu terapeutických přístupů/postupů, jejímž cílem je ověření
efektivity fyzioterapeutických konceptů používaných k léčbě funkčních deficitů
vzniklých v důsledku cévní mozkové příhody.
V části speciální se věnuji kazuistice pacienta s onemocněním cévní mozkové
příhody, u kterého mi bylo umožněno získat nové cenné zkušenosti z hlediska
samostatného plánování a vedení terapií u onemocnění, kterému jsem si přála pro jeho
četnost a různorodost více porozumět. Část speciální si klade za cíl pomoci pacientovi
s návratem do plnohodnotného života ovlivněním všech funkční deficitů vzniklých
v důsledku CMP a ovlivnitelných prostřednictvím fyzioterapeutické péče. Tyto deficity
jsou zaznamenány v kapitole 3.3 Vstupní kinesiologický rozbor, následně jsou shrnuty
v kapitole 3.4 Dlouhodobý a krátkodobý fyzioterapeutický plán, která si klade za cíl
vybrat funkční deficity, které se v následných deseti fyzioterapeutických jednotkách
(kapitola 3.5 Denní záznam průběhu terapie) snažím ovlivnit pomocí znalostí nabytých
v rámci bakalářského studia oboru fyzioterapie na FTVS UK. Po ukončení spolupráce
s pacientem následuje výstupní vyšetření, jehož cílem je zaznamenání změn vzniklých
během naší spolupráce. Následné zhodnocení efektu porovnává výstupní vyšetření
s vstupním, cílem je tedy přehledné zhodnocení výsledků společného snažení.
Kazuistika byla zpracována v rámci souvislé bakalářské praxe, kterou jsem
absolvovala v době od 10. 1. 2022 do 4. 2. 2022 na pracovišti Rehabilitační Kliniky
Malvazinky pod odborným dohledem Bc. Michaely Holubové.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Definice, charakteristika onemocnění
Tato kapitola se věnuje především charakteristice daného onemocnění z hlediska
epidemiologie, anatomie, fyziologie, patofyziologie, vyšetření a obecné léčbě.
2.1.1 Definice onemocnění
Cévní mozková příhoda neboli iktus, je náhle vzniklá porucha mozku způsobená
poruchou cerebrální cirkulace. Porucha prokrvení části mozku má za následek poškození
příslušného regionu mozku, který je danou větví zasaženou ischemií nebo hemoragií,
zásoben (Ambler, 2011, Rokyta, 2015).

2.1.2 Epidemiologie
Mezi rizikové faktory patří například trombofilní stavy, srdeční arytmie, špatně
korigovaná hypertenze, obezita, hyperlipidemie a perorální homonální antikoncepce
(ta obzvláště v kombinaci s nikotinismem a migrénou) (Rokyta, 2015).

2.1.2.1 Etiopatogeneze
Příčiny vzniku ischemických mozkových příhod můžeme rozdělit na lokální
a celkové. Lokální způsobují ložiskovou ischemii. Mohou být vaskulární, kardiogenní
a hematologické, přičemž nejčastější příčinou je ateroskleróza. Ta vyvolá vznik
nástěnných ateromatózních plátů, které mohou zapříčinit stenózu, úplné ucpání tepny
nebo se mohou uvolnit a způsobit CMP jako embolus. K embolizaci také dochází
při vytváření trombů v oušcích srdečních síní při chronické fibrilaci síní. Další variantou
vzniku ložiskové ischemie je trombofilie, což je hematologické onemocnění. Celkové
příčiny způsobují difuzní hypoxii, v jejímž důsledku vzniká generalizované poškození
mozku. Mezi celkové příčiny patří systémová hypoxie z respiračních příčin, ischemie
při selhávání oběhu nebo hypoxie při anemii (Rokyta, 2015).

2.1.2.2 Incidence
Dle Studie Truelsen a kol. (2006), došlo v roce 2017 v Evropské Unii k 1,12
milionům mozkových příhod, z čehož 9,53 milionu postižených cévní mozkovou příhodu
12

přežilo, 0,46 milionu Evropanů zemřelo bezprostředně po příhodě a 7,06 milionu lidí
přišlo o život kvůli zdravotnímu postižení vzniklému v důsledku cévní mozkové příhody.
Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček uvedl, že mezi roky 2009 a
2018 došlo v České republice k výraznému poklesu úmrtí způsobeného CMP. V letech
2018, 2014 i 2009 byla cévní mozková příhoda třetí nejčetnější příčina úmrtí v České
republice. Incidence úmrtí touto diagnózou má klesající tendenci. V roce 2009 zemřelo
na toho onemocnění 11,3 % z celkového počtu úmrtí v ČR, v roce 2014 se jednalo o 8,9
% ze všech úmrtí u nás a v roce 2018 čítalo počet úmrtí na CMP 7,1 % (což je 8 000
Čechů), stále je však v četnosti třetí v pořadí (Český statistický úřad, 2019).

2.1.3 Klasifikace CMP
V 80 % případů se jedná o ischemii, ve zbylých 20 % o hemoragii. Hemoragie
bývá z toho v 17 % intracerebrální a ve 3 % subarachnoideální. Ischemické CMP lze dělit
podle mechanismu vzniku na obstrukční, kdy dojde k ucpání cévy krevním trombem,
embolem či jinou tkání a na neobstrukční, které vznikají hypoperfuzí; ta může být
regionálního i systémového původu. Ikty se dají dělit také podle vztahu k tepennému
povodí na teritoriální, interteritoriální a lakulární, podle časového průběhu na transitorní,
vyvíjející se a dokončené ischemické příhody (Ambler, 2011).

2.1.4 Cévní zásobení mozku z hlediska anatomie, fyziologie a patofyziologie
Arteria cerebri posterior, zadní mozková arterie, která byla zasažena u pacienta,
o kterém pojednávám ve speciální části této práce, vzniká rozdvojením arterie Basilaris.
Tato tepna vydává větve pro střední část mesencefala, pro podstatnou část thalamu
a pro corpus geniculatum laterale, týlní lalok a gyrus parahyppocampalis v limbickém
laloku. (Hudák, Kachlík a kol., 2017)
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Obrázek 1: cévní zásobení spodiny mozku – Willisův okruh

Zdroj: Rokyta (2015)

Mozková tkáň je specifická svou enormní náročností na spotřebu kyslíku
a energie, zároveň nemá ani žádné energetické rezervy. Z celkové spotřeby kyslíku těla
spotřebovává mozková tkáň 20 %, glukózy spotřebovává 5,5 mg/100 g/min
(Rokyta, 2015).
V mozkové tkáni, ve které došlo i ischemii, bývá narušena i autoregulace průsvitu
mozkových cév, což je mechanismus mající za cíl zachování optimálního průtoku krve
mozkem (Rokyta, 2015).
Ischemie je nedostatečné prokrvení tkáně. Vzniká poruchou přítoku arteriální
krve, jejímž důsledkem je nedostatečné zásobení tkání kyslíkem a živinami, současně
dochází k hromadění zplodin metabolismu z důvodu špatného odvádění. Jsou tři varianty,
jak může k tomuto stavu dojít. První z jich je trombóza přívodné arterie, druhou
je embolizace přívodné arterie (například právě u mozkových cév k tomuto dochází
při vzniku CMP, k embolizaci může dojít i tukovou tkání, vzduchem, popřípadě i jinou
tkání) a třetí variantou, jak může dojít k ischemii je výrazné zúžení přívodné arterie,
popřípadě vasokonstrikce arteriol, k čemuž dochází například u centralizace oběhu
při šoku (Vokurka, 2018).
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Regionální ischemie v mozku neboli mozkový infakrt je charakterizován
nekrózou s reperfuzí a následnými zánětovými změnami. Rozsah ischemické léze
je závislý na místě uzávěru, rychlosti vzniku uzávěru a na možnosti vzniku
kolaterálního oběhu (Vokurka, 2018).

2.1.5 Klinický obraz pacienta s ischemickou cévní mozkovou příhodou
Klinická symptomatika po ischemické příhodě je velice variabilní v závislosti
na konkrétním postiženém povodí a na době trvání, rozsahu a tíži ischemie. Pacienti
mohou mít pouze lehký stav, střední, nebo i těžký až smrtelný. Ischemické ložisko
je v některých případech částečně zásobeno i kolaterálním oběhem ze sousedních arterior,
takže může dojít pouze k nouzové perfusi s možností reparace. V některých případech
dochází také k částečnému nebo úplnému obnovení cirkulace díky endogennímu
trombolytickému procesu (Ambler, 2011, Hudák, Kachlík a kol. 2017).
Při ischemii v povodí arteria cerebri posterior dextra (k čemuž došlo u pacienta,
kterému je věnována speciální část této práce) dochází k homonymní hemianopii
(porucha zorného pole) kontralaterálně od postižené hemisféry se zachováním
centrálního vízu. Současně je porušena fixace pohledu a chybí některé pohyby očního
bulbu jako například automatické pohyby oka při čtení. Když dojde k poruše sféry
dominantní (což je u většiny populace levá), dochází k alexii, ke ztrátě schopnosti
rozeznat písmo, slova i další symboly a piktogramy. U poruch v nedominantní hemisféře
(jako tomu bylo u pana B.) si pacienti nemusí poruchu zorného pole ani uvědomovat.
U ischemie v povodí a. cerebri posterior bývají často zasaženy oblasti nad thalamickými
optickými centry. Objevují se thalamické příznaky jako hyperpatie a hemihypestezie
promítající se do všech kvalit čití, dále se na postižené straně objevuje také atetoidní
hyperkinéze. Při lézi zadní části corpus callosum bývá přítomna porucha prostorové
orientace (Pffeifer, 2007, Rokyta, 2015).
Obecné příznaky po CMP se dělí na difuzní a fokální. Mezi difuzní patří demence
a

porucha

vědomí,

mezi

fokální

příznaky

patří

monoparéza,

hemiparéza,

monohypestézie, dysestézie, hemihypestézie a poruchy symbolických funkcí. Mezi
poruchy symbolických funkcí zařazujeme například afázii, což je porucha mluvy,
kdy nemocný není schopen přiřadit danému symbolu slovo. Vedle afázie jsou poruchami
symbolických funkcí také alexie (neschopnost číst), akalkulie (neschopnost počítat),
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agrafie (neschopnost psát) a neschopnost myšlení v abstraktních pojmech. Tyto poruchy
fatických funkcí vznikají při poruše v dominantní hemisféře. Dále mohou být porušeny
funkce gnostické (poruchy smyslového vnímání, např. zraková agnózie – pacient vidí,
ale nerozezná dříve známé předměty), funkce praktické (porucha pohybové paměti,
apraxie). K fokálním poruchám řadíme také dysfagii (potíže s polykáním), inkontinenci
moče i stolice, senzorické potíže (polohocit, pohybocit), emocionální a psychologické
problémy (deprese, úzkosti, změny nálad), potíže se soustředěním, pamětí a prostorovou
orientací, sociální následky (změny v rodinných vztazích), zrakové poruchy (zorné pole,
dvojité vidění, ptóza, mydriáza – ve spojitosti s parézou II., IV., či VI. Hlavového nervu)
a konečně centrální paréza VII. hlavového nervu (Kalvach, 2010; WHO, 2004).

2.1.6 Klinické vyšetření
Pacienti s cévní mozkovou příhodou jsou po příjezdu do nemocničního zařízení
(v ideálním případě přímo do iktového centra) podrobeni mnoha vyšetřením a testům.
Mezi tyto testy a vyšetření patří změření krevního tlaku, saturace krve kyslíkem, dále
je provedeno neurologické vyšetření, změřeno EKG, CT nebo magnetická rezonance
mozku, vyšetření cév pomocí ultrazvuku a další (Mohd Nor, 2004).

2.2 Rehabilitace po CMP
Základem úspěchu v rehabilitaci je stanovení individuálního rehabilitačního plánu
vycházejícího z pacientova postižení. Pacienti po CMP mají ve většině případů poruchy
širokého spektra (kognitivní deficity, pohybové deficity či komunikační obtíže),
což je důvodem, proč tito pacienti potřebují péči více odborníků z více oborů. Mezi tyto
odborníky spadají z řad lékařů internisté, neurologové a rehabilitační lékaři.
Z nelékařských profesí se do léčby zapojují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi,
psychologové (neuropsychologie) a sociální pracovníci (Preiss a Přikrylová Kučerová,
2006; Gesundheit, 2020).
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2.2.1.1 Farmakoterapie
V akutní fázi iCMP je primárním cílem co nejrychlejší obnovení průtoku krve
v zasažené cévě. Toho se docílí podáním trombolytik invtavenózně, nebo mechanickou
trombektomií. Často se tyto dvě metody kombinují (Gesundheit, 2020).

2.2.1.2 Ergoterapie
Preiss a Přikrylová Kučerová (2006) uvádějí, že cílem ergoterapeutů je zvýšit
nezávislost a soběstačnost pacientů v jejich běžném životě, při běžných denních
aktivitách. Po CMP se může stát, že některé dříve každodenní činnosti pacienti
zapomenou. Někteří pacienti se na ergoterapii tedy mohou znovu učit například
zavazování tkaniček a další dříve automatické úkony. Trénink a podpora kognitivních
funkcí je také náplní práce ergoterapeuta.

2.2.1.3 Logopedie
Přibližně u třetiny pacientů po CMP se objevuje afázie či jiné vyjadřovací
poruchy. Snižování a kompenzování těchto poruch je náplní práce logopeda. V práci
s pacientem po CMP se logopedi zaměřují na oblasti mluvení, čtení, psaní a porozumění.
V případě velké poruchy řeči se pacient učí s logopedem používat gesta, mimku a řeč těla
tak, aby byli schopni základní domluvy i beze slov (Gesundheit, 2020).

2.2.1.4 Neuropsychologie
Speciálním podoborem zabývajícím se vlivem poškození mozku na duševní stav
a funkce pacientů je klinická neuropsychologie. Tento obor úzce souvisí s logopedií a
ergoterapií, neboť mají společný cíl“ minimalizaci kognitivních deficitů. V případě
neuropsychologie se tím míní deficity jako například poruchy paměti, koncentrace,
komunikace, řeči, abstraktního myšlení, pozornosti, plánování činností a vnímání
(Gesundheit, 2020).

2.2.1.5 Fyzikální terapie
U pacientů po CPM je vhodné využít fyzikální terapii zejména k ovlivnění bolesti,
k redukci otoků, ke snížení spasticity, zlepšení trofiky a podpoře propriocepce. U této
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diagnózy můžeme využívat mimo jiné vířivou koupel, interferenční proudy, DD proudy,
elektrickou stimulaci, funkční elektrostimulaci, funkční neurostimulaci a další
(Kolář, 2020; Poděbradský a Poděbradská, 2009).

2.2.2 Fyzioterapie podle stádia onemocnění
Rehabilitace po CMP začíná již na iktových jednotkách. Právě včasné zahájení
péče o pacienty je určující k jejich prognóze. Rehabilitační plán by měl být sestaven
individuálně pro každého pacienta v závislosti na kvalitně provedeném vstupním
kinesiologickém rozboru. Pacienti po CMP mívají často poruchy hybnosti končetin, čití,
kognitivních funkcí, cerebrální, vestibulární, senzorické poruchy a postižení hlavových
nervů. Rehabilitace pacientů po CMP se rozděluje na tři fáze, a to sice akutní, subakutní
a chronické (Kolář, 2020).

2.2.2.1 Akutní
Toto stádium může trvat po dobu několika dnů až týdnů od příhody, přezdívá se
mu pseudochabé. Hlavními motorickými potížemi pacientů bývá svalová slabost,
hypotonie a ztráta stability. V tomto stádiu je důležitá prevence vzniku dekubitů, řešení
sfinkterových poruch a trofika kůže. Z hlediska fyzioterapie se v akutním stádiu využívá
správného polohování, Vojtovy reflexní lokomoce, kloubní aproximace, pasivní pohyby,
aktivní pohyby s dopomocí, elevace pánve nad podložku s flektovanými koleny, dechové
cvičení a jiné (Kolář, 2020).

2.2.2.2 Subakutní
V tomto období (trvajícím obvykle v rozpětí jednoho týdne do dvou měsíců) jsou
pacienti ve stabilizovaném stavu životních funkcí. Jejich celkový zdravotní stav se začíná
zlepšovat, navrací se ztracená volní hybnost a obvykle se začíná vyvíjet spasticita.
Fyzioterapie si v tomto stádiu klade za cíl nácvik aktivní hybnosti, vertikalizaci z lehu
do sedu, ze sedu do stoje a zpět, také se v tomto období zaměřujeme na ovlivnění
spasticity. Na místě je také nácvik rovnováhy a stability (Kačinetzová, Juhaňáková
a Kolářová 2010; Kolář, 2020)
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2.2.2.3 Chronické
Pro chronické stádium jsou typické již zafixované patologické pohybové
stereotypy. Při chůzi dohází ke zvýraznění spasticity, k cirkumdukčním pohybům
postižené končetiny, k rekurvaci kolene, nášlapu zejména na zevní hranu chodidla
a elevaci pánve. Horní končetina bývá ve flekčním postavení před tělem, často
s přidruženým syndromem bolestivého ramene. V tomto stádiu je primárním cílem
zajištění co největší míry soběstačnosti pacienta, kde hraje velkou roli ergoterapie
(Kolář, 2020).

2.2.3 Fyzioterapeutické metody a koncepty
Kolář (2020) uvádí, že se v rehabilitaci u CMP využívá nejčastěji kombinace
Vojtovy metody, konceptu manželů Bobathových a Proprioceptivní neuromuskulární
facilitace. Prvky těchto metod se kombinují podle stádia onemocnění a aktuálního stavu
pacienta. V akutní fázi onemocnění však hraje klíčovou roli i polohování.

2.2.3.1 Polohování
Jak jsem již zmiňovala v odstavcích výše, polohování hraje velkou roli
v rehabilitaci pacientů v akutní fázi CMP. Cílem polohování je prevence vzniku
muskuloskeletálních deformit, prevence vzniku dekubitů, prevence rozvoje krevních
i lymfatických poruch oběhu, také slouží jako zdroj fyziologických informací pro CNS
a dále slouží jako podpora poznávání a uvědomování si postižené strany (Kolář, 2020).
Pacienty po CMP polohujeme na záda, na zdravý bok nebo na postižený bok.
V poloze na zádech podkládáme horní končetinu tak, aby rameno nebylo v protrakci,
aby paže byla nastavena v zevní rotaci, předloktí mírně supinováno a loket se zápěstím
v extenzi. Postiženou dolní končetinu podkládáme polštářem pod pánví a stehnem
tak, abychom zabránili retrakci pánve a zevní rotaci v kyčli, koleno je mírně flektováno.
Poloha na zádech však není pro pacienty po CMP ideální, jelikož zvyšuje extenční
spasticitu na DKK, pacienti by v ní neměli setrvávat po delší časový úsek. Při lehu
na zdravém boku pacienta přetáčíme mírně na břicho. Postižená horní končetina je před
tělem podložená polštářem a extendujeme loket. Dolní končetina je flektována v kyčli
i v koleni tak, aby v kyčelním kloubu nepřepadávala do addukce. V poloze na postiženém
boku je naopak pacient nepatrně přetočen na záda, která jsou podložena polštářem.
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Postižená horní končetina je v protrakci v rameni, loket v extenzi, předloktí v supinaci
(dlaní vzhůru), zápěstí a prsty jsou extendované. Dolní končetina je v kyčli extendovaná,
v koleni semiflektovaná a druhá (zdravá) dolní končetina je před tělem podložená
polštářem, flektovaná v kyčli i koleni. Dříve se u polohování po CMP používaly bedničky
a jiné pomůcky bránící plantární flexi v hleznu, to se již ale nepoužívá z důvodu
provokace spasticity plantárních flexorů (Kolář, 2020).

2.2.3.2 Metoda manželů Bobathových
Koncept

manželů

Bobathových

je

terapeutický

přístup

pracující

na neurovývojovém podkladě. Je indikován především dětským pacientům s centrální
poruchou hybnosti a u dospělých pacientů s poruchou centrálního motoneuron,
jako je CMP či roztroušená skleróza. Obecnými cíli terapie tohoto konceptu je inhibice
spasticity, inhibice patologických posturálních a hybných vzorů, facilitace fyziologické
postury a pohybu vedoucímu k funkčním činnostem, změna senzorického vjemu
pro zlepšení vnímání polohy a pohybu, podpora motorického vývoje a prevence
kontraktur a deformit. Mezi základní znaky tohoto konceptu patří práce v týmu,
do kterého spadá lékař, logoped, fyzioterapeut a ergoterapeut (Kolář, 2020;
Lennon a Ashburn, 2009).

2.2.3.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Metoda

PNF

je

komplexní

a

velmi

účinná

facilitační

metoda

na neurofyziologickém podkladě. Oním neurofyziologickým podkladem je cílené
ovlivňování motoneuronů v předních rozích míšních. Toho se v metodě dosahuje
vysíláním aferentních impulzů ze svalových, šlachových, kloubních a kožních
proprioreceptorů. Vedle nich se do facilitace zapojují i eferentní signály z taktilních,
zrakových a sluchových exteroceptorů. Jako další vysvětlení neurofyziologického
podkladu je fakt, že mozek myslí v pohybech, nikoliv v jednotlivých svalech.
To je důvod, proč PNF pracuje v pohybových vzorcích. Ty se podobají mnoha
dennodenně prováděným pohybům a jsou spirálního diagonálního charakteru, který
odpovídá topografickému uspořádání svalů od jejich začátku k úponu. PNF využívá také
facilitačních mechanismů, jako je stimulace pomocí svalového protažení, stimulace
kloubních mechanismů, maximální odpor, taktilní stimulace, manuální kontakt, trakce
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a komprese a smyslová stimulace zrakem a sluchem (povely). PNF koncept zahrnuje
i posilovací a relaxační techniky pracující se sumací impulzů, která vede k iradiaci. Díky
té může například svalová aktivita silnějších svalů zapojujících se v daném pohybovém
vzorci pomoci k obnovení aktivity slabých či inaktivních svalů (Kolář, 2020; Holubářová
a Pavlů, 2017).

2.2.3.4 Senzomotorická stimulace
Jedná se o metodu, která byla původně vyvinuta pro terapii nestabilního kolene
a kotníku, dnes se ale využívá především při terapii funkčních poruch pohybového
aparátu. Technika se skládá ze soustavy balančních cviků, které se provádějí v různých
polohách. Z pravidla se postupuje od nižších poloh k vyšším polohám. Hlavními cíli této
metody je zlepšení svalové koordinace, zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí
proprioceptivní aktivace vyvolané změnou postavení v kloubu, ovlivnění poruch
propriocepce doprovázejících neurologická onemocnění, úprava poruch rovnováhy,
zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji a chůzi a konečně začlenění nových
pohybových programů do běžných denních aktivit (Kolář, 2020).

2.2.3.5 Vojtova reflexní lokomoce
Tato metoda byla založena neurologem Prof. MUDr. Václavem Vojtou v polovině
20. století. Cílem této metody je obnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů,
které ztratily svou funkci. Základním prvkem této metody jsou vrozené vzory reflexního
plazení a reflexního otáčení, které se mohou vybavit bez ohledu na věk. Metoda byla
objevena u dětí, ale později se začala využívat i u dospělých pacientů s motorickou
poruchou různé etiologie. Pro správné provedení reflexní stimulace je klíčové správné
a precizní nastavení výchozí polohy. Hlavním polem působnosti této metody
jsou neurologická onemocnění (Pavlů, 2003; Vojta, Peters, 2010; Kolář, 2020).

2.2.3.6 Rehabilitace s využitím přístroje Imoove 600
Imoove 600 je přístroj vyvinut k dynamické osteomuskulární rehabilitaci.
Dle výrobců se jedná o revoluční přístroj, díky němuž lze efektivně dosáhnout funkční
rehabilitace, stabilizace, mobilizace, cvičení koordinace, rovnováhy a propriocepce
v jeden čas. Na plošině je možné cvičit ve stoje, v kleče, v sedě i v leže. Tato plošina
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vykonává dynamické pohyby elisferického charakteru ve třech rovinách. Cílem tohoto
cvičení je optimalizace přirozených spirálovitých pohybů, léčba onemocnění pohybového
ústrojí, řešení osteomuskulárních patologií a zlepšení kvality života. Výrobci dále
uvádějí, že je tento přístroj vhodný pro rehabilitaci v rámci pooperační péče, poúrazové
péče, ve sportovní medicíně, v lázeňských centrech i v rámci dětské rehabilitace.
U nestabilních pacientů lze využít také závěsného systému. Přístroj je vhodné používat
nejen v rámci rehabilitace, ale i ve sportu. Společnost také nabízí i variantu tohoto
přístroje vhodnou pro cvičení zvířat v rámci zoorehabilitace. V přístroji je zaintegrován
test rovnováhy a koordinace, pomocí kterého lze otestovat během jedné minuty například
rozložení váhy mezi dolními končetinami či reakce horní poloviny trupu
na nerovnovážný

stav.

Na

obrázku

3

(Lefee Imoove, 2015).
Obrázek 2: přístroj Imoove 600

Zdroj: Lefee Imoove (2015)
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je

příklad

výsledku

tohoto

testu

Obrázek 3: test rovnováhy a koordinace

Zdroj: Lefee Imoove (2015)

2.3 Efekt terapeutických přístupů/ postupů na vysoké úrovni EBM
V této části práce se věnuji ověřování efektivity postupů používaných v péči
o pacienty po CMP v rámci Evidence Based Medicine. Nejpodrobněji jsem
se v následujících odstavcích zaměřila na koncept PNF, jelikož jsem ho v rámci praktické
části práce hojně využívala. Věnovala jsem se i dalším mnou využitým technikám, které
jsem využívala, mezi něž řadíme kloubní mobilizaci a strečink. Zmiňuji také efektivitu
cvičení ve vodním prostředí, čehož se mému pacientovi také v rámci terapií dostávalo.
Zaměřila jsem se i na některé běžně využívané terapeutické metody které jsem z důvodu
mé dosavadní neznalosti a nekompetentnosti k provádění, na pana B. neaplikovala. Jedná
se o Bobath koncept či ovlivnění spasticity prostřednictvím intramuskulární aplikace
Botulotoxinu typu A. V této kapitole se okrajově zaobírám i moderní možnosti
rehabilitace s využitím elektroniky, jako je mobilní telefon a tablet.
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2.3.1 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Studie Wang, Lee a Moon (2016) se zabývala bezprostředním efektem PNF
na svalový tonus a svalovou tuhost u pacientů po iktu. Ve výzkumu v rámci této studie
porovnávali její autoři skupinu 15 pacientů kteří prodělali iktus se skupinou 15 zdravých
jedinců. Účinky PNF byly měřeny na svalech dolních končetin pomocí zařízení měřícího
svalový tonus, čímž byly pozorovány změny svalového tonu a svalové ztuhlosti svalů
dolních končetin. Z měření provedených před intervencí je jednoznačně patrný
abnormálně zvýšený svalový tonus svalů dolních končetin (a to postižené i nepostižené
strany) u skupiny pacientů po iktu, v porovnání se zdravou skupinou. Z měření
provedeného po intervenci je patrné, že se svalový tonus dolních končetin snížil,
každopádně tato změna nebyla výrazná, ačkoliv došlo ke snížení svalového tonu
i zmenšení míry ztuhlosti ve všech sledovaných svalech dolních končetin. Dokonce
ani rozdíl mezi nemocnou a zdravou sledovanou skupinou nebyl signifikantní. Studie
prokazuje pozitivní účinky techniky PNF na postiženou i nepostiženou dolní končetinu,
kdy obě strany měly abnormálně zvýšený svalový tonus a ztuhlost v důsledku léze
horního motoneuronu, ke které došlo při CMP. PNF je navíc u pacientů po CMP účinnou
léčebnou metodou pro zvýšení svalové síly svalů jako jsou m. rectus femoris, m. vastus
medialis, m. tibialis anterior, m. biceps femoris, m. gastrocnemius pars lateralis a další.
Zaujala mě také studie Kim, Lee a Kim (2015), ve které byl zkoumán efekt
PNF cvičeného ve vodním prostředí v porovnání s PNF prováděným na lůžku na suchu
na pacientech po cévní mozkové příhodě. Cílem studie bylo zjistit, jaký má PNF na dolní
končetiny prováděné pod vodní hladinou vliv na rovnováhu a kvalitu pohybů běžného
denního života. Výzkumu bylo zúčastněno 20 pacientů po CMP, kteří byli náhodně
rozděleny do dvou skupin čítajících 10 pacientů. Na každém pacientovi byla terapie
s využitím PNF prováděna 30 minut 5 týdně, po dobu šesti týdnů. První skupina
absolvovala terapeutické jednotky ve vodě, zatímco skupina druhá na zemi.
Jako hodnotící prostředek byly použity následující prostředky: Berg Balance Scale,
Timed Up and Go Test, Functional Reach Test a One Leg Stand Test. Aktivity
každodenního života byly hodnoceny pomocí měření funkční nezávislosti. Výsledky
naznačují, že provádění aquatických proprioceptivních vzorců neuromuskulární facilitace
na dolních končetinách zlepšuje rovnováhu a ADL u pacientů s mrtvicí. Výhodnost
provádění PNF ve vodním prostředí spočívá v maximálním využití svalových vláken
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(kvůli intenzivním podmínkám pro cvičení jako je vztlak a turbulence). Vodní prostředí
navíc působí jako forma odporu, stimuluje proprioceptory a pomáhá tak zlepšit posturální
kontrolu a rovnováhu. Vodní vztlak také působí jako snížení gravitační síly a nadlehčuje,
čímž se sníží zátěž svalstva a kloubů. Výsledky studie jednoznačně vykazují větší
výhodnost a efektivitu cvičení pod vodní hladinou. V každé hodnocené položce (viz výše
zmíněné, kurzívou označené testy) dosáhla skupina cvičící pod vodou zlepšení více
než dvojnásobné oproti skupině, která cvičila na zemi. Mezery této studie tkví v malém
vzorku pacientů a nebylo potvrzeno dlouhodobé přetrvávání účinků.
Autoři Chaturvedi, Singh, Tiwari a Thacker (2020), kteří zkoumali změny hladiny
BDNF proteinu v důsledku cvičení PNF u pacientů po mozkové mrtvici, došli ve své
studii k závěru, že bylo u všech subjektů, které absolvovaly cvičení PNF, pozorováno
významné zlepšení hladin BDNF a skóre na stupnici FIM. Protein BDNF pomáhá
regulovat synaptickou plasticitu, která je důležitá pro učení a paměť (Balaratnasingam
a Janca, 2012).
BDNF (Brain-derived neurothropic factor – neurotrofický faktor odvozený
z mozku) patří do skupiny neurotrofinů, což jsou růstové faktory působící na neurony
centrálního i periferního nervového systému. BDNF podporuje růst, zrání, diferenciaci
nových a udržení stávajících neuronů a synapsí (Dong, Chen a Sakata, 2020).
Ze systematického přehledu autorů Guinning a Uszynski (2019), ve kterém
byly přezkoumány intervenční studie, v nichž byly použity techniky PNF u pacientů
s cévní mozkovou příhodou s cílem zlepšení chůze vyplívá, že ve všech zkoumaných
studiích došlo ke statisticky výraznému zlepšení chůze u pacientů s CMP. Ve třech
ze zkoumaných studií bylo také patrné, že skupiny pacientů s CPM léčeni pomocí PNF
dosahovali znatelně lepších výsledků, než tomu bylo u skupin pacientů léčených rutinní
fyzioterapeutickou léčbou. Závěr tohoto přehledu potvrzuje, že PNF je účinnou léčbou
pro zlepšení chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě.

2.3.2 Rehabilitace ve vodním prostředí
Rehabilitací ve vodním prostředí po CMP se zabývali také Veldema a Jansen
(2021). Ve své metaanalýze zjistili, že rehabilitace ve vodním prostředí je efektivní
ve zlepšení parametrů chůze, rovnováhy, kvality života, spasticity a psychického
rozpoležení. V porovnání s rehabilitací na suchu se způsob ve vodě ukázal
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být efektivnější v následujících faktorech: zlepšování rovnováhy, chůze, svalové síly,
proprioepce,

kvality

života

a

kardiorespirační

zdatnosti.

V ADL

aktivitách

a samostatnosti vycházeli tyto aktivity stejně efektivně ve vodním i suchém prostředí.
Nejméně efektivní z vodních cvičení je aquatic treadmill walking (chůze na pásu
ve vodě).

2.3.3 Mobilizace a strečink
Cho a Park (2020) ve své studii hodnotili účinky kloubní mobilizace a aktivního
strečinku na rozsah pohybu hlezenního kloubu a na chůzi u pacientů s cévní mozkovou
příhodou. Rozsah v hlezenním kloubu byl měřen pomocí goniometru a chůze byla
hodnocena pomocí G-walk. Do tohoto výzkumu bylo zapojeno 45 pacientů, kteří byli
rozděleni do 3 skupin čítajících 15 pacientů. První skupina byla léčena pomocí kloubní
mobilizace, skupina druhá aktivním strečinkem a poslední skupina kombinovaně kloubní
mobilizací i aktivním strečinkem. Každému pacientovi se dostávalo intervence podle
příslušné skupiny po dobu 6 týdnů (3 týdně v délce 15 minut). Počáteční hodnocení
bylo provedeno těsně před zahájením terapeutického působení a výstupní hodnoty byly
měřeny bezprostředně po skončení poslední terapeutické jednotky. Skupina jedna, které
byly prováděny kloubní mobilizace, vykazovala výrazné zvětšení rozsahu pohybu
v hlezenním kloubu, zatímco chůze byla v průběhu 6 terapeutických týdnů bez výrazných
změn. Ve druhé skupině, kde byl prováděn aktivní strečink, došlo k výraznému zvýšení
rozsahu pohybu v hlezenním kloubu, ale prokázalo se i zlepšení chůze (kadence, rychlost
a délka kroku). V kombinované skupině došlo taktéž k výraznému zvětšení kloubního
rozsahu i k výraznému zlepšení parametrů chůze (kadence, rychlost a délka kroku).
Ze studie tedy vyplývá, že kombinovaná terapie kloubní mobilizace s aktivním
strečinkem zlepšuje rozsah pohybu v kloubu a zlepšuje parametry chůze u pacientů kteří
prodělali cévní mozkovou příhodu.

2.3.4 Bobath koncept
Systematický přehled Díaz-Arribas, Martín-Casas, Cano-De-La-Cuerda a PlazaManzano (2020) pod názvem „Effectiveness of the Bobath concept in the treatment of
stroke“, jehož cílem bylo zhodnotit účinnost Bobath konceptu v senzomotorické
rehabilitaci po cévní mozkové příhodě, mě také zaujal. Z přehledu vyplývá, že Bobath
26

koncept není v obnovení volní kontroly nad motorikou postižené dolní končetiny
při chůzi, zlepšení aktivit denního života, obratnosti horní končetiny a zlepšení
rovnováhy efektivnější než jiné běžně používané terapeutické směry vhodné
k léčbě CMP.

2.3.5 Léčba spasticity pomocí Botulotoxinu typu A
Spasticita je součástí syndromu horního motoneuronu a je charakterizována
poruchou motorické funkce a zvýšeným odporem proti pasivnímu protažení svalu
v závislosti na rychlosti protažení. Pro spasticitu je charakteristická také hyperreflexie
(Teasel, Foley, Pereira, Sequeira a Miller, 2015).
Botulotoxin se ukázal jako účinná léčba při snižování tonu a zvládání spasticity
po cévní mozkové příhodě. Jeho účinnost při zlepšování funkce však byla
kontroverznější. Simpson, Alexander, O´Brien a kol. (1996) prokázali, že botulotoxin je
bezpečný a je vhodný k léčbě malých oblastí a svalů, jako například svaly zápěstí, ruky
a prstů. Výhodou oproti chemické neurolýze (fenolem nebo alkoholem) je, že botulinum
toxin není spojen se ztrátou citlivosti kůže nebo dysestézií (Suputtitada, Suwanwela,
2009). Bylo prokázáno, že aplikace Botulotoxinu snižuje svalový tonus a přispívá
dobrému zvládání spasticity po CMP, avšak účinek Botulotoxinu typu A na zlepšení
funkce spastických končetin zůstává nejistý (Teasel, Foley, Pereira, Sequeira
a Miller, 2015).

2.3.6 Telerehabilitace
Choi a Paik (2018) se zabývali rehabilitací pomocí speciálních programů
v mobilním telefonu a tabletu. Na rozdíl od jiných autorů, kteří za účelem rehabilitace
po CMP využívali programy a hry pro mobilní telefony již dostupné, vytvořili Choi
a Paik vlastní aplikaci. Koncept této aplikace tkví v mobilním telefonu připevněném na
postižené horní končetině. Tento telefon snímá polohu a pohyby paže v prostoru.
Na tabletu, který má pacient před sebou, hraje speciálně vytvořenou hru, která je ovládána
pohyby paže ve všech rovinách. Autoři došli k závěru, že tento rehabilitační program
může být částečnou náhradou některých běžných terapeutických postupů. Výhodou je,
že není zapotřebí terapeuta, s čímž souvisí vhodnost pro použití v rámci autoterapie.
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ
3.1 Metodika práce
Cílem této bakalářské práce bylo provedení fyzioterapeutické kazuistiky péče
o pacienta s diagnózou cévní mozkové příhody s levostrannou symptomatologií.
Praktická část práce byla prováděna v rámci souvislé odborné praxe, která probíhala
od 10. 1. 2022 do 4. 2. 2022. Praxe Byla vykonávána na lůžkovém oddělení Rehabilitační
kliniky Malvazinky. Terapie probíhaly od 20. 1. do 3. 2. 2022, většinově na cvičebně
bloku B, ve druhém patře, vstupní vyšetření a první terapie proběhly na pokoji pacienta,
ve druhém patře budovy D. Ve stejné budově probíhaly i terapie 7 a 10, ve kterých jsme
pracovali s posturomedem, nebo přístrojem Imoove. S panem B. jsme dohromady
absolvovali 10 terapeutických jednotek pod odborným dohledem supervizorky
Bc. Michaely Holubové. První terapie byla provedena současně se vstupním vyšetřením,
zatímco výstupní vyšetření bylo provedeno samostatně. Jednotlivé terapie měly délku
trvání 30–60 minut. První terapie, během které bylo provedeno vstupní vyšetření, trvala
přibližně 120 minut.
Pro vstupní i výstupní vyšetření byly použity tyto pomůcky: goniometr,
krejčovský metr, neurologické kladívko včetně štětečku a škrabátka, olovnice, dvě váhy,
a jako předměty na rozpoznání po hmatu byl použit pacientův ručník a sluchátka.
U testování úchopů byly použity mince. V rámci terapií byly využity následující
předměty a pomůcky: vysoké chodítko, nízké chodítko s kolečky, čtyřbodová hůl, jedna
francouzská hůl, terapeutické polohovatelné lehátko, míček ježek, Su-jok prstýnek,
kartáček, molitanový míček, oválná Airex podložka, válcová a kulová úseč, balanční
čočka, fasciální míček, žebřiny, nástěnná zrcadla, ladička, pružný tah Theraband žluté
barvy, schody, zábradlí, překážka (step), posturomed, Imoove 600. V rámci terapií byly
využity následující fyzioterapeutické metody, jejichž dovednost jsem získala při studiu
fyzioterapie na FTVS UK: kondiční cvičení, techniky měkkých tkání, senzomotorická
stimulace, proprioceptivní neuromuskulární stabilizace.
Pacient v rámci pobytu v Rehabilitační klinice Malvazinky absolvoval vedle
společných fyzioterapeutických intervencí také ergoterapeutickou péči, logopedii,
samostatně motomed dvakrát denně, skupinové cvičení a ke konci pobytu po zhojení
pooperační jizvy skupinové cvičení v bazénu a celotělovou vířivou koupel.

28

V rámci vyjádření souhlasu pacienta s použitím jeho osoby v rámci této práce
byl podepsán informovaný souhlas, který v projektu schválila etická komise UK FTVS
pod pořadovým číslem 031/2022 (Příloha č. 1) dne 21. 1. 2022. V informovaném
souhlasu pacient potvrdil, že byl předem poučen o svých právech a že byl seznámen
s průběhem rehabilitace (Příloha č. 2).
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3.2 Anamnéza
Vyšetřovaná osoba: M.B., muž
Ročník: 1967, 54 let
Diagnóza: Z509 status post ishcemické cévní mozkové příhodě

Nynější onemocnění: Status post ischemické cévní mozkové příhodě v povodí Arteria
cerebri posterior dextra, způsobené obstrukcí tkání uvolněnou při operaci ascendentní
Aorty, která byla provedena 8. 12. 2021 v 11:00. Probuzení po operaci s CMP
s levostrannou symptomatologií, zhoršený zrak, pocity jako by levá polovina těla nebyla
vlastní, zhoršená mluva, subjektivní pocit jako by byl ve snu, zrakový obraz nebyl fixní,
mžitky před očima. Operace byla indikována z důvodu nedomykavosti Aortální chlopně
a aneurysmatu hrudní Aorty (horní oblouk Aorty měl průměr 5 centimetrů), pacientovi
hrozila ruptura Aorty. Po operaci téhož dne převezen do Ústřední vojenské nemocnice
pro rekanalizaci obstruované Arterie cerebri posterior dextra. Po zákroku převezen zpět
do Institutu klinické a experimentální medicíny na anesteziologicko resuscitační
oddělení, kde setrval po dobu pěti dní. Následně byl pacient přeložen na jednotku
intenzivní péče chirurgického oddělení, kde byl vertikalizován a zaučen k chůzi
o vysokém chodítku. Ta probíhala nejprve pod dohledem zdravotnického personálu,
následně samostatně. Dle slov pacienta nedocházelo kromě vertikalizace a chůze k žádné
jiné fyzioterapeutické intervenci. Dne 16. 12. byl plánovaný převoz na rehabilitační
kliniku Malvazinky, avšak 10 minut před plánovaným nástupem do převozní sanitky
dostal pacient epileptický záchvat. Převoz se nekonal a pacient byl nadále hospitalizován
na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení IKEM, po dobu jednoho týdne.
Zde byla z důvodu epileptického záchvatu byla pacientovi zakázána chůze. Jelikož se
na rehabilitační klinice Malvazinky mezitím naplnila kapacita, setrval v čekání
na přeložení na následnou rehabilitační péči do 19. 1. 2022 na standardním oddělení
chirurgie, kde byla samostatná chůze o vysokém chodítku opět povolena.

Osobní anamnéza
V dětství běžné nemoci, fraktura metakarpophalangeálního kloubu pravé horní
končetiny a zápěstních kostí, fraktura metakarpophalangeálního kloubu palce levé
horní končetiny, bez přetrvávajících omezení a bolestivosti, bez trvalého deficitu
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V devíti letech mononukleóza, hospitalizován, léčba pendepony
Chronické deprese, 15 let (po příhodě subjektivně zlepšení)

Rodinná anamnéza
Otec demence, Alzheimer
Matka hypertenze, diabetes mellitus druhého typu
Farmakologická anamnéza
Antiepileptika v podobě injekcí do břicha (Lyrica, Keppra)
Ředění krve (Warfarin, Clexane)
Antidepresiva (Zoloft, Brintellix)
Antihypertenziva (Betaloc)
Alergologická anamnéza
Habr, bříza, olše
Abusus
Dříve 5 cigaret denně, od roku 1993 nekuřák
Alkohol nepije, abstinent
Káva 2–3 šálky denně
Pracovní anamnéza
Podnikatel (náplň práce = řízení automobilu, práce na počítači)
Sociální anamnéza
Žije s rodinou v Praze (manželka, dvě dcery 15 a 19 let)
Doma má schody i výtah, bezbariérový byt
Sportovní anamnéza
Rekreačně (cyklistika, inline brusle, četné procházky)
Předchozí rehabilitace
Neguje
Indikace k rehabilitaci
Status post ischemické cévní mozkové příhodě
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor
Výška: 184 centimetrů
Váha: 90 kilogramů
Body mass index: 26,58 (nadváha)
Dechová frekvence: 14 dechů za minutu
Krevní tlak: 107/73 mmHg
Pulz: 72
Tepová frekvence: 63

3.3.1 Status praesens
a. Objektivní: Pacient je při vědomí, orientován časem i prostorem, plně
spolupracující, motivovaný k rehabilitaci, v ADL plně samostatný, chůze
o vysokém chodítku taktéž samostatná
b. Subjektivní: Žádné bolesti neudává, cítí se slabý, nestabilita při stoji a chůzi,
nejvíce ho trápí parestezie levé poloviny těla a pocit jako by končetiny nebyly
jeho, ale dřevěné. Místo prstů pocitově paličky, levou tvář hodnotí jako tuhou,
v zařízení se mu líbí. Subjektivně hodnotí po příhodě zlepšení chronických
depresí, má jiné starosti než dříve. Od operace do dnešního dne sleduje pokrok
v řeči, méně se zadrhává, mluva je plynulejší. Zlepšení únavy a chůze v četnosti
(na JIP 2x denně, nyní neomezeně pouze s mírným zpomalením, chodítka se nyní
pouze přidržuje).

3.3.2 Vyšetření stoje
Aspekcí zepředu
Olovnice nespadá do středu mezi chodidla, o 4 centimetry se přibližuje více
pravé noze, která je výrazněji zatěžována, levou dolní končetinu odlehčuje
Stojná báze v šířce pánve, ve tvaru lichoběžníku
Mírný pokles levé příčné nožní klenby
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Thorakobrachiální trojúhelníky vyplněné měkkou tkání
Pravé rameno výše (přibližně o 5 centimetrů)
Horní končetiny ve středním postavení
Aspekcí z levého boku
Průmět těžiště v úrovni přední části chodidla
Rekurvace kolen
Bederní lordóza fyziologická, vyhlazená hrudní kyfóza, gybus v oblasti
C/Th přechodu, prohloubená krční lordóza
Vyklenutá břišní stěna
Rotace trupu doprava
Levé rameno ve výrazné protrakci
Hlava v předsunu
Aspekcí z pravého boku
Pravé rameno v mírné protrakci
Shodné jako vyšetření z levého boku
Aspekcí zezadu
Průmět těžiště se o 4 centimetry přibližuje více pravé noze
Achillovy šlachy symetrické, středově postavené
Palpační vyšetření pánve bez patologických nálezů
Mírné sinistrokonvexní skoliotické držení
U levé lopatky odstává mediální hrana, u pravé spodní úhel
Stoj na dvou vahách
Pacient neprovede dostatečně kvalitní stabilizaci stoje, nedojde k ustálení
čísel na ciferníku, přibližně o 10 kilogramů zatěžuje více pravou dolní
končetinu
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3.3.3 Vyšetření chůze
Pacient je schopen samostatné chůze o vysokém chodítku, na které je zvyklý.
Chodítka se pouze přidržuje pro získání pocitu jistoty, prevence pádu a strachu z pádu.
Někdy se chodítka pouze přidržuje z druhé strany, aby nepřekážela kolečka. Vyzkoušeno
nízké chodítko, z důvodu strachu z pádu a pocitů nejistoty z důvodu nedostatečné svalové
síly levé dolní končetiny ponecháno vysoké chodítko.
Při chůzi sleduji mírné cirkumdukční pohyby levé dolní končetiny. Rytmus
je nepravidelný z důvodu zpomalení levé dolní končetiny oproti pravé, čemuž odpovídá
i délka kroku, kde sleduji zkrácení kroku provedeného levou dolní končetinou. Trup je
po dobu chůze rigidní a rotovaný doprava.

3.3.4 Antropometrie
Hodnoty jsou uvedeny v centimetrech

obvody

délky

DKK

L

P

HKK

L

P

15 cm nad patelou

48,5

50

paže
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32

Koleno

40,5

40,5

loket

29

30

Lýtko v nejširším místě

38

39

Předloktí

27,5

28

kotník

28,5

28

Hlavičky MTC

24

23

pata

35,5

35

Přes hlavičky MTT

25

25

funkční

95

96

Celá horní končetina

82

81,5

anatomická

90

90

paže

32

32

stehno

45

45

předloktí

30

30

bérec

43

43

ruka

22

22

noha

26,5

27

Tabulka 1: Antropometrie
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3.3.5 Měkké tkáně
Malé záněty na jizvě na hrudníku po operaci podobající se akné
Hyperalgické zóny nepřítomny
Podkoží fyziologicky hybné po celém těle

3.3.6 Palpační vyšetření svalového tonu
Sval

Pravá

Levá

Mm. scaleni

Hypertonus

Hypertonus

M. sternocleidomastoideus

Hypertonus

Hypertonus

M. levator scapulae

Hypertonus

Hypertonus

M. trapezius

Hypertonus

Hypertonus

M. deltoideus

Normotonus

Normotonus

Extenzory zápěstí a prstů

Normotonus

Normotonus

Flexory zápěstí a prstů

Normotonus

Hypertonus

M. biceps brachii

Hypertonus

Hypertonus

M. triceps brachii

Normotonus

Hypotonus

M. pectoralis maior

Hypertonus

Hypertonus

M. pectoralis minor

Hypertonus

Hypertonus

M. rectus abdominis

Hypertonus

Hypertonus

M. latssimus dorsi

Hypotonus

Hypotonus

M. quadriceps femoris

Hypertonus

Hypertonus

M. gluteus maximus

Hypotonus

Hypotonus

M. tensor fasciae latae

Hypertonus

Hypertonus

Adductory kyčelního kloubu

Hypertonus

Hypertonus

Ischiocrurální svaly

Hypertonus

Hypertonus
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M. tibialis anterior

Normotonus

Hypotonus

M. gastrocnemius

Normotonus

Normotonus

Tabulka 2: Svalový tonus

3.3.7 Hluboký stabilizační systém
Brániční test dle Koláře – rozvoj hrudníku je výrazný ventrálním směrem, laterální
rozvoj zaostává, pravá strana se začne rozvíjet dříve a výrazněji
Palpační vyšetření msculus transversus abdominis – zapojení svalů je symetrické,
při elevaci jedné dolní končetiny dochází k rychlému tlaku do prstů terapeuta, dotyk
na levé straně si uvědomil až po optické kontrole
3.3.8 Zkrácené svaly dle Jandy
Sval

L

P

Sval

L

P

Triceps surrae

0

0

Sternocleidomastoideus

1

1

Flexory kyčle

0

0

Levator scapulae

1

2

Ischiocrurální svaly

1

2

Trapezius

1

2

Tensor fasciae latae

2

2

Errectory spinae

2

Rectus femoris

1

1

Piriformis

0

0

Quadratus lumborum

0

0

Adduktory kyčle

0

0

Tabulka 3: Zkrácené svaly

3.3.9 Orientační vyšetření svalové síly
Stisk rukou – levou rukou vyvine pacient stisk o síle 60 % v porovnání se silou
stisku pravé ruky
Mingazziniho příznak na horní končetiny – pozitivní, pokles ihned o 5 cm,
během následujících sekund o dalších 5 cm
Mingazziniho příznak na dolní končetiny – pozitivní, pokles levé dolní
končetiny v kolenním i kyčelním kloubu, celkově o 30 cm
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Trendelenburgův stoj – na PDK v pořádku, na LDK neprovede
Stoj na špičkách – provede s přidržováním, pokles levé paty o 5 cm během
5 sekund (déle neudrží z důvodu zhoršené rovnováhy), snížená svalová síla LDK
do plantární flexe
Stoj na patách – neprovede ani s přidržováním z důvodu zhoršené stability

3.3.10 Úchopy
Provede motoricky všech šest druhů úchopů dle Nováka, a to silových i jemných.
Provedení je pravou rukou bez známek potíží, uchopování levou rukou
je v pomalejším tempu a se zhoršenou taxí (soustředěné cílení na předměty)
Obtížné je uchopování mincí a jiných drobných předmětů

3.3.11 Kognitivní funkce
Test Mini Mental State Exam s výsledkem 28 bodů ze 30, bez poruchy kognitivních
funkcí, ztracené body jsou za paměť, o pacientovi kognitivní deficity se stará
ergoterapeutka

3.3.12 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita
Kloubní vůle byla vyšetřena na lůžku pacienta v leže na zádech. Nálezy omezené kloubní
vůle jsou:
na horních končetinách
Hlavička radia bilaterálně
Metacarpophalangeální kloub palce levostranně
Mediokarpální kloub palmárním směrem levostranně
na dolních končetinách
Hlavičky fibuly dorsoventrálním směrem bilaterálně
Omezena Joint play metatarsophalangeálního kloubu palce dorsoplantárně, levá
dolní končetina
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Blokáda Lisfrankova kloubu do rotace, levá dolní končetina
Patela kaudálním směrem, levá dolní končetina

3.3.13 Goniometrie
Kloub

Rovina Pravá

Levá

Aktivně

Pasivně

Aktivně

Pasivně

S

60-0-150

70-0-160

55-0-160

60-0-160

F

170-0-0

180-0-0

165-0-0

170-0-0

T

20-0-100

30-0-110

20-0-100

25-0-110

R

90-0-80

90-0-90

35-0-70

50-0-80

Loketní

S

5-0-130

5-0-140

0-0-135

5-0-140

Radioulnární

R

90-0-80

90-0-85

80-0-65

85-0-70

Karpální

S

70-0-80

75-0-85

60-0-75

60-0-80

F

20-0-40

20-0-40

20–0-30

20-0-30

Metakarpophalangeální S

10-0-95

20-0-100

10-0-95

10-0-100

Kyčelní

S

10-0-130

10-0-135

0-0-130

5-0-135

F

40-0-10

45-0-10

35-0-5

35-0-10

R

45-0-30

50-0-35

35-0-20

40-0-25

Kolenní

S

5-0-125

5-0-135

5-0-120

5-0-125

Hlezenní

S

15-0-40

20-0-40

20-0-35

20-0-40

R

30-0-50

35-0–55

30-0-50

35-0-55

Ramenní

Tabulka 4: Goniometrie
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3.3.14 Neurologické vyšetření
3.3.14.1 Vyšetření hlavových nervů
I. Nervus olfactorius – bez poruchy čichu, cítí kávu a mandarinku
II. Nervus opticus – brýle na čtení, dalekozrakost, pocity změněného levého oka
po příhodě (pocitově jako by oko nebylo vlastní)
III. Nervus okulomotorius – zorné pole symetrické bilaterálně, pohyby očí
zvládne do všech směrů, fotoreakce bez patologického nálezu
IV. Nervus trochlearis – mm. Obliqui bulbi susperiores – bez známek poruch
hybnosti
V. Nervus trigeminus – žvýkací svaly bez motorické poruchy, chuť zachována,
výstupy nervů palpačně nebolestivé
VI. Nervus abducens – m. rectus bulbi lateralis bez postižení bilaterálně
VII. Nervus facialis – obě oči dovře, bolest a hypertonus svalů levé tváře,
oslabení m. depressor labii inferioris, senzoricky celá levá polovina obličeje parestezie,
chuť nezměněná, artikulace v pořádku
VIII. Nervus vestibulocochlearis – sluchové problémy nemá, rozumí dobře,
Rhombergův stoj III. neprovede z důvodu strachu z pádu a pocitu nejistoty
IX. Nervus glossopharyngeus – potíže s polykáním neguje, chuť nezměněná
X. Nervus vagus – dávivý reflex nepřítomen
XI. Nervus accessorius – motoricky musculus sternocleidomastoideus
i musculus trapezius bez deficitu
XII. Nervus hypoglossus – jazyk plazí středem, atrofii ani svraštělost jazyka
nesleduji
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3.3.14.2 Pyramidové jevy
Horní končetiny

Levá

Pravá

Iritační

Justerův

Negativní

Negativní

Hoffmanův

Negativní

Negativní

Úchop Jeniševského

Negativní

Negativní

Mingazziniho

Pozitivní,

příznak

centimetrů, během následujících

Zánikové

pokles

ihned

o

5 Negativní

sekund dalších 5 centimetrů
Hanzalův příznak

Negativní

Negativní

Dufourův příznak

Negativní

Negativní

Ruseckého příznak

Negativní

Negativní

Fenomén retardace

Pozitivní

Negativní

Dolní končetiny

Levá

Pravá

Iritační

Babinského příznak

Negativní

Negativní

Chaddock

Negativní

Negativní

Oppenheim

Negativní

Negativní

Siccardův jev

Negativní

Negativní

Roche

Negativní

Negativní

Vítkův příznak

Negativní

Negativní

Mingazziniho

Pozitivní,

příznak

v kyčelním i kolenním kloubu,

Zánikové

LDK

poklesá Negativní

celkový rozdíl výšek pat činí
30 cm
Tabulka 5: Pyramidové jevy
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3.3.14.3 Šlachookosticové reflexy

Horní
končetiny

Levá

Pravá

Bicipitový

Hyperreflexie

Normoreflexie

Tricipitový

Mírná hyperreflexie

Hormoreflexie

Styloradiální

Mírná hyperreflexie

Hormoreflexie

Flexorů prstů

Hyperreflexie

Hormoreflexie

Dolní končetiny Achillovy šlachy Hyperreflexie

Mírná hyperreflexie

Patelární

Hyperreflexie

Mírná hyperreflexie

Medioplantární

Mírná hyperreflexie

Hormoreflexie

Tabulka 6: Šlachookosticové reflexy

3.3.14.4 Vyšetření mozečku
Stoj dle Rhomberga I.-II. rovnováha mírně zhoršená, bez výrazných titubací,
III. neprovede, z důvodu nejistoty, strachu a rizika pádu na levou stranu
Stoj na jedné dolní končetině na levé dolní končetině neprovede, napadá na
levou stranu, strach z pádu, na pravé dolní končetině provede, s titubacemi
Diadochokinéze fyziologická
Taxe pravostranných končetin bez odchylek, levou horní končetinou provádí
pacient cílený pohyb velmi pomalu a nepřímou trajektorií, levou dolní končetinou
s odchylkou 5 centimetrů. Ataxie přítomna.
Zvýšený svalový tonus levé poloviny těla (viz tabulka palpační vyšetření
svalového tonu)

3.3.14.5 Čití
Povrchové:
Algické – na zadní straně levého stehna necítí štípnutí, na bérci výrazněji zhoršená
citlivost dorsálně
Termické – bez patologických nálezů
Taktilní – na celé levé polovině těla parestezie, pocit mravenčení, difuzně
lokalizovaná, nejintenzivnější na horní končetině distálně v oblasti dlaně, prstů, nejvíce
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prostřední prst, na dolní končetině nejvýraznější parestezie v oblasti zadní strany stehna.
Subjektivně hodnotí končetiny jako kdyby byly dřevěné. Dotykem na obličeji a levé
polovině celé hlavy pociťuje parestezii
Diskriminační – čití na pravé polovině těla rozezná počet dotyků, na levé horní
končetině hůře (s odchylkou 1-2) a na levé dolní končetině si ani netroufá odhadovat,
necítí počet dotyků
Grafestezie – na pravé polovině těla rozpoznává číslice i písmena, levá horní
končetina rozpozná pouze při pomalém provedení, zatímco na levé dolní končetině
nerozezná ani při pomalém provedení pohybu

Hluboké:
Polohocit – výborný, bez známek deficitů.
Pohybocit – u prstců levé dolní končetiny pozoruji dlouhou reakční dobu, přibližně
4 vteřiny, zapomíná že má hlásit pohyb, na PDK nedochází k časové prodlevě
Stereognozie – v pořádku, rozpozná kartáček, neurologické kladívko, ručník
a sluchátka.

3.3.14.6 Periferní paréza horních končetin
Nervus Ulnaris, Medianus a Radialis bez poruchy
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3.3.15 Závěr vstupního vyšetření
Jedná se o 54letého pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě s levostrannou
hemiparézou, s celkovou lehkou symptomatologií. Je orientován časem a osobou,
v orientaci místem zmaten. Je schopen obstarat si samostatně všechny základní potřeby.
Na lůžku je pacient mobilní, schopen zaujmout polohu na zádech a na boku. Polohu na
břiše má pacient kontraindikovanou z důvodu stavu po operaci aorty. Vertikalizaci
do sedu i stoje zvládá bez dopomoci.
Ve stoji je pacient poměrně stabilní, ačkoliv jsou přítomny pocity nejistoty
a nedůvěry v opoře o levou dolní končetinu. Vyšetření na dvou vahách proběhlo
bez jednoznačného výsledku, jelikož nedošlo k zastavení ciferníků. Hmotnostní rozdíl
byl však přibližně deset kilogramů, rozdíl je tedy o 11 % s větším zatížením pravé dolní
končetiny, což je pouze o jedno procento větší rozdíl, než je norma tolerance. Ve vyšetření
stoje pomocí olovnice se taktéž potvrzuje větší zatížení pravé dolní končetiny a z pohledu
z boku větší zátěž přední části chodidla. Levá příčná klenba je mírně pokleslá, kolena jsou
v hyperextenzi. Křivka páteře je oploštěná v hrudní oblasti, v oblasti C/Th přechodu
se nachází gybus, v krční oblasti pozoruji hyperlordózu, a z pohledu zezadu je páteř
v mírném sinistrokonvexním skoliotickém držení. Trup je rotován doprava, pravé rameno
je postaveno výše, ramena se nacházejí v protrakčním postavení, levé výrazněji. U levé
lopatky odstává mediální hrana, zatímco u pravé spodní úhel. Hlava se nachází
v předsunu.
Pacient je mobilní, schopen samostatné chůze o vysokém chodítku třikrát denně
po dobu dvaceti minut. Při pohybu pacienta limituje zhoršená schopnost orientace
v prostoru, zapamatování cesty. Při chůzi pozoruji nepravidelný rytmus a mírné
cirkumdukční pohyby levé dolní končetiny. Trup je při chůzi rigidní, rotován doprava.
Obvodové délky končetin jsou větší na pravé straně. Na jizvě na hrudi se nacházejí
drobné záněty podobající se akné. Palpační vyšetření svalového tonu je s výsledkem
bilaterálního hypertonu u mm. Saleni, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae,
m. trapezius, m. biceps brachii, m. pctoralis maior, m. pectoralis minor, m. rectus
abdominis, m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, adduktory kyčelního kloubu
a ischiocrurální svaly. U flexorů prstů a zápěstí byl zpozorován hypertonus pouze
levostranně. Naopak svalová hypotonie byla nalezena bilaterálně u m. latissimus dorsi
a m. gluteus maximus. Pouze levostranně byly hypotonní také m. triceps brachii
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a m. tibialis anterior. Při bráničním testu v rámci vyšetření hlubokého stabilizačního
systému pozoruji snížení laterálního rozvoje hrudníku, zejména levé strany.
Vyšetření zkrácených svalů je s výsledkem m. tensor fasiae latae, m. rectus femoris
a m. stornocleidomastoideus bilaterálně v prvním stupni zkrácení, m. levator scapulae
a m. trapezius levostranně v prvním stupni zkrácení a pravostranně ve druhém stupni
zkrácení. Mm. Errectores spinae se nachází bilaterálně ve druhém stupni zkrácení.
Ze všech testů ověřujících svalovou sílu vyplývá oslabení levé strany na horních i dolních
končetinách, kořenově i distálně. Při testování úchopů nebyl objeven výrazný problém,
pacient má při uchopování levou rukou mírný problém s rychlostí a taxí. Kloubní blokády
jsou přítomny levostranně v metacarpophalangeálním kloubu palce a v mediokarpálním
kloubu. Dále je levostranně blokován metatarsophalangeální kloub palce, Lisfrankův
kloub a patela. Bilaterálně omezený jointplay pozoruji u hlavičky fibuly a hlavičky radia.
Z tabulky s goniometrií jsou patrné omezené pohyby levé horní končetiny
ve směru rotace v kloubu ramenním a radioulnárním. Další výrazné omezení kloubního
pohybu nehodnotím.
Z vyšetření hlavových nervů je patrné zasažení senzorické složky levého oka,
hypertonus svalů levé tváře, parestezie celé levé poloviny hlavy a zhoršené rovnovážné
schopnosti. Z pyramidových jevů je přítomen Mingazziniho příznak na horních
končetinách, levá poklesne nejprve o pět centimetrů a v následujících patnácti vteřinách
dojde k poklesu o dalších pět centimetrů. Fenomén retardace je na levé horní končetině
taktéž pozitivní. Na dolních končetinách je taktéž levostranně pozitivní Mingazziniho
příznak, při kterém došlo k celkovému poklesu LDK o 30 centimetrů. Dále je přítomna
hyperreflexie u šlachookosticových reflexů levostranně bicipitový, flexory prstů,
achillovy šlachy, patelární a mírná hyperreflexie u levostranných reflexů tricipitový,
styloradiální a medioplantární, dále pak pravostranně achillovy šlachy a patelární.
U vyšetření mozečku je nález zhoršené stability při stoji dle Rhomberga stupně III, který
z důvodu nejistoty, strachu a rizika pádu neprovede. Stejně tak neprovede stoj na levé
dolní končetině. Dále pozoruji ataxii. Povrchové čití je levostranně zhoršené algické,
taktilní (parestezie), diskriminační i zhoršená grafestezie. Z hlubokého čití je zpomalená
reakce při pohybocitu.
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán
3.4.1 Krátkodobý terapeutický plán
Uvolnění hypertonu bilaterálně mm. Saleni, m. sternocleidomastoideus,
m. levator scapulae, m. trapezius, m. biceps brachii, m. pctoralis maior, m. pectoralis
minor, m. rectus abdominis, m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae, adduktory
kyčelního kloubu a ischiocrurálních svalů, dále pak levostranně uvolnění hypertonu
flexorů prstů a zápěstí a svalů levé tváře.
Protažení zkrácených svalů bilaterálně m. tensor fasciae latae, m. rectus femoris,
m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, mm. errectores spinae
Mobilizace hlavičky fibuly a hlavičky radia bilaterálně, metakarpophalangeálního
kloubu palce, mediokarpálního kloubu, metatarsophalangeálního kloubu palce,
Lisfrankova kloubu a pately levostranně.
Zvětšení rozsahu kloubního rozsahu levé horní končetiny v radioulnárním
a remenním kloubu do rotace.
Dále je třeba posílit svaly levého pletence ramenního, m. deltoideus pars anterior,
m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. petoralis major, m. triceps brachii,
m. latissimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis, m. deltoideus p. spinalis,
m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. pronator teres, m. pronator
quadratus a m. supinator. Ze svalů kyčelního kloubu posílit levostranně m. gluteus medius
et minimus, bilaterálně m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus,
m. semimembranosus. Ze svalů bérce posílit m. triceps surrae a m. tibialis anterior
levostranně.
Zlepšení oporné funkce levé dolní končetiny, trénink zatížení LDK, práce
s rovnováhou a stabilitou ve stoji a chůzi, rovnoměrné zatížení dolních končetin,
centralizace těžiště, trénink chůze nejprve s vysokým chodítkem, následně s nízkým,
o holi až postupně podle stavu pacienta bez pomůcky.
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3.4.2 Dlouhodobý terapeutický plán
Obnovení pracovní schopnosti, návrat k aktivnímu životnímu stylu, ke sportu
Nácvik chůze bez pomůcky včetně modifikací jako je chůze po špičkách, po patách,
přes překážky, v terénu
Zlepšení stability, rovnováhy, posun průmětu těžiště do středu opěrné báze, práce
se zatížením dolních končetin
Prevence obnovení kloubních blokád, odstranění svalových dysbalancí a trvalá
optimalizace svalového tonu
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3.5 Denní záznam průběhu terapie
Terapeutické jednotky probíhaly v prostorách rehabilitační kliniky Malvazinnky
pod odborným dohledem Bc. Michaely Holubové po dobu 30–60 minut. První terapie
probíhala na pokoji pacienta, sedmá v budově D u posturomedu, desátá taktéž v budově
D ve cvičebně, kde se nachází přístroj imoove a zbylé terpapeutické jednotky probíhali
ve fyzioterapeutické cvičebně v budově B. V rámci první terapie bylo provedeno vstupní
kinesiologické vyšetření, tato terapie trvala přibližně 120 minut. Výstupní kinesiologické
vyšetření bylo provedeno zvlášť. Kromě fyzioterapeutické péče docházel pacient
na ergoterapii, logopedii, skupinové cvičení a 2x denně na motomed. Po zhojení jizvy
bylo pacientovi indikováno i skupinové cvičení v bazénu a celotělová vířivá koupel.

3.5.1 TERAPIE 1
Datum: 20. 1. 2022
Status praesens
Viz vstupní vyšetření
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Optimalizace svalové tonu mm. Scaleni, m. Sternocleidomastoideus, m. levator
scapulae, m. trapezius, m. biceps brachii, m. pectoralis major a m. pectoralis minor
bilaterálně
Optimalizace tonu svalů levé tváře
Zacvičení pacienta pro udržení kondice, cviky vhodné také pro autoterapii
Nácvik správné vertikalizace
Zlepšení parametrů chůze, prodloužení kroku provedeného levou dolní
končetinou
Připomenutí kontraindikace lehu na břiše
Facilitace parestetických částí těla
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Návrh terapie
Provedení post izometrické relaxace mm. Scaleni, m. Sternocleidomastoideus,
m. levator scapulae, m. trapezius, m. biceps brachii, m. pectoralis major
a m. pectoralis minor bilaterálně
Manuální uvolnění svalů levé tváře
Provedení kondičního cvičení vhodného taktéž k provádění autoterapie, pohyby
jednotlivých segmentů dolních končetin do všech směrů, napřímení bederní
páteře, izometrické posilování svalů DKK a hýždí, vytahování končetin do dálky,
krouživé pohyby v kořenových kloubech, vytahování končetin do dáli
Nácvik vertikalizace přes bok
Chůze o vysokém chodítku
Připomenutí kontraindikace lehu na břiše
Facilitace levostranných končetin pomocí kartáčku, molitanového míčku
a prstýnku Su-jok
Popis provedené terapie
PIR dle Lewita na mm. Scaleni, m. Sternocleidomastoideus, m. levator scapulae,
m. trapezius, m. biceps brachii, m. pectoralis major a m. pectoralis minor
bilaterálně
Masáž levé spodní části obličeje, techniky měkkých tkání svalů tváře a uvolňování
hypertonu pomocí tlakové masáže
Kondiční cvičení na lůžku - pohyby hlezna, nohou, krčení prstů, sunutí paty
po podložce – krčení kolene, kroužení v kyčelních kloubech, napřímení bederní
páteře pomocí kladení odporu dlaněmi o stehna v leže na zádech s flektovanými
dolními končetinami, izometrické posilování hýždí a svalů DKK (patami tlačit do
podložky, dorzální flexe v hleznu, extenze kolen, izometrická kontrakce
hýžďových svalů), zavírání a otevírání dlaní a prstů na horních končetinách
repetitivně s důrazem na plnou extenzi a abdukci prstů při otevírání, následně
krouživé pohyby v zápěstí v obou směrech pohybu, pomyslné vytahování horních
končetin kraniálním směrem bilaterálně symetricky, následně nesymetricky
kontralatelárně (nejdříve pravá, následně levá), poté přidání dolních končetin
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(levá dolní končetina najednou s levou horní končetinou, následně pravostranné
končetiny), poté pravá dolní končetina a levá horní končetina, dlaněmi uchopit
lokty, kroužení horními končetinami před tělem, elevace paží do ventrální flexe
a zpět, úklon trupu na obě strany se vzpaženými horními končetinami – v sedě)
Instruktáž a nácvik posazování a vstávání přes nemocný bok
Chůze o vysokém chodítku, ušli jsme 100 metrů s důrazem na symetrii kroku
Zdůraznění kontraindikovaného lehu na břiše
Doteky a hlazení levostranných končetin, levé poloviny trupu a hlavy, dotýkání
se parestetických částí těla při běžných denních aktivitách
Autoterapie
Kondiční cvičení na lůžku viz provedená terapie, dle pacientova uvážení a paměti
Vertikalizace přes bok
Samostatná chůze o vysokém chodítku, dle únavy
Facilitace postižených končetin dotekem a míčkem – ježkem, su-jok prstýnek
na facilitaci prstů, dotýkání se a hlazení levostranných končetin, levé poloviny
trupu a hlavy, dotyky parestetických částí těla při běžných denních aktivitách,
například držení rukou na břiše při pozorování TV
Motomed – 2x 20 minut denně
Zhodnocení efektu terapie
Došlo ke zmírnění svalového hypertonu mm. Scaleni, m. Sternocleidomastoideus,
m. levator scapulae, m. trapezius, m. biceps brachii, m. pectoralis major
a m. pectoralis minor bilaterálně
Svalový hypertonus v oblasti levé tváře byl manuálně uvolněn
Pacient byl seznámen s cviky k autoterapii
Pamatuje si, jak správně vstávat z lůžka
Pan B. se cítí při chůzi jistější
Pacientovi byla připomenuta kontraindikace lehu na břiše
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3.5.2 TERAPIE 2
Datum: 21. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: Pacient je lucidní, orientovaný osobou i časem, prostorově zmaten,
plně spolupracující, přetrvává zmírnění svalového hypertonu m. levator scapulae
a mm. scaleni bilaterálně, zatímco v m. biceps brachii, m. pectoralis major
a m. pectoralis minor hodnotím opět hypertonii, stejně tak pozoruji návrat
svalového hypertonu v oblasti levé tváře, a hypertonické flexory prstů a zápěstí
levé ruky, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus se nacházejí ve zkrácení
a hypertonii, přítomny kloubní blokády bilaterálně hlavičky radia a fibuly,
levostranně metakarpophalangeáoního kloubu palce, mediokarpálního kloubu,
metatarsophalangeálního kloubu palce, Lisfrankova kloubu a pately na LDK
Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolesti neudává, problém s orientací v prostoru
rehabilitační kliniky
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Optimalizace tonu svalů levé tváře
Optimalizace tonu m. pectoralis major et minor, flexorů prstů a zápěstí (m. flexor
digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus et brevis, m. flexor
carpi ulnaris, m. palmaris longus) a m. biceps brachii
Optimalizace

svalového

tonu

a

protažení

m.

trapezius

a m. sternocleidomastoideus bilaterálně
Zlepšení parametrů chůze
Odstranění kloubních blokád bilaterálně hlavičky Radia a Fibuly, levostranně
metakarpophalangeáoního

kloubu

palce,

mediokarpálního

kloubu,

metatarsophalangeálního kloubu palce, Lisfrankova kloubu, pately
Návrh terapie
Techniky měkkých tkání na levou spodní část obličeje
PNF druhá flekční diagonála HKK s využitím techniky výdrž – relaxace
pro optimalizaci svalového tonu mm. pectorales bilaterálně a flexorů ruky
a zápěstí LHK
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PIR dle Lewita na m. biceps brachii, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus
bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. trapezius, m. sternocleidomastoideus
Trénink chůze
Mobilizace dle Lewita – hlavička radia do rotace bilaterálně, levostranného
metacarpophalangeálního

kloubu

palce,

dorsální

a

palmární

vějíř,

mediokarpálního kloubu palmárním směrem, dále mobilizace hlavičky fibuly
dorsoventrálním směrem bilaterálně, metatarsophalangeálního kloubu palce levé
nohy dorsoplantárně, Lisfrankova kloubu levé nohy do rotace a manipulace pately
kaudálním směrem, krouživá mobilizace pately
Popis provedené terapie
Masáž obličeje, tlaková masáž na levou tvář, release pomocí manuálního uvolnění
svalů
PNF druhá flekční diagonála HKK s využitím techniky výdrž – relaxace
pro optimalizaci svalového tonu mm. pectorales bilaterálně a flexorů ruky
a zápěstí LHK
PIR dle Lewita na m. biceps brachii, m. trapezius, m. sternocleidomastoideus
bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. trapezius, m. sternocleidomastoideus bilaterálně
Chůze o vysokém chodítku, pro dobré zvládání vyzkoušeno i nízké, ale ponecháno
stále vysoké z důvodu nejistoty
Mobilizace dle Lewita – hlavička radia do rotace bilaterálně, levostranného
metacarpophalangeálního

kloubu

palce

dorsopalmárním

směrem

a mediokarpálního kloubu palmárním směrem, dorsální a plantární vějíř, dále
mobilizace

hlavičky

fibuly

dorsoventrálním

směrem

bilaterálně,

metatarsophalangeálního kloubu palce levé nohy dorsoplantárně, Lisfrankova
kloubu levé nohy do rotace a manipulace pately kaudálním směrem, krouživá
mobilizace pately
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Autoterapie
Chůze s vysokým chodítkem
Motomed 2x20 minut denně
Facilitace parestetických částí těla
Zhodnocení efektu terapie
Došlo k releasu svalů levé tváře, ke zmírnění hypertonie m. pectoralis major
et minor, m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus
et brevis, m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus. m. biceps brachii,
m. trapezius a m. sternocleidomastoideus
Zlepšení protažlivosti m. trapezius a m. sternocleidomastoideus bilaterálně
Chůze o nízkém chodítku nejistá a zhoršená, ponecháno vysoké
Byly zmobilizovány segmenty s omezenou kloubní hybností

3.5.3 TERAPIE 3
Datum: 24. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: Pacient je lucidní, plně spolupracující, orientovaný osobou i časem,
přetrvává zmatení místem, zhoršená orientace, ale před cvičebnu trefil,
přes víkend pozoruji zlepšení chůze, která je rychlejší, symetričtější, urazí delší
vzdálenost bez únavy (300 metrů), Rhombergův stoj III stále neprovede, ale stoj
mírně rozkročný již se zavřenýma očima zvládne, návrat kloubní blokády
metatarsophalangeálního kloubu palce, Lisfrankova kloubu a hlavičky fibuly levé
nohy, Mingazzini na LHK pozitivní, pokles o 7 cm, na LDK taktéž pozitivní,
pokles o 20 cm.
Subjektivní: Pacient je v dobrém rozpoložení, natěšen na společné cvičení, bolest
neudává, hlásí zlepšení při chůzi přes víkend, cítí se jistěji a je odhodlán k chůzi
o nízkém chodítku
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Cíle dnešní terapeutické jednotky
Optimalizace svalového tonu m. rectus abdominis, m. quadriceps femoris (rectus
femoris, vastus medialis, v. intermedialis, v.lateralis), adduktor longus et brevis,
m. biceps femoris
Protažení m. rectus femoris
Uvolnění kloubních blokád metatarsophalangeálního kloubu levého palce,
hlavičky Fibuly a Lisfrankova kloubu na LDK
Posílení m. tibialis anterior, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gluteus
medius, m. gluteus minimus, m. triceps surrae (m. gastrocnemius pars lateralis,
m. soleus pars lateralis) m. biceps femoris
Stimulace kožních receptorů parestetických končetin
Zlepšení rovnováhy
Zlepšení chůze
Návrh terapie
PIR dle Lewita na m. rectus abdominis bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bilaterálně
PNF první flekční a extenční diagonála na obě dolní končetiny v základním
provedení i ve variantě s flexí kolene pro relaxaci hypertonických svalů dolních
končetin
Mobilizace dle Lewita – metatarsophalangeální kloub levého palce, hlavičky
Fibuly a Lisfrankova kloubu na LDK
PNF první flekční a extenční diagonála na obě dolní končetiny v základním
provedení i ve variantě s flexí kolene pro posílení oslabených svalů dolních
končetin
Stimulace parestetických částí těla pomocí kartáčku a molitanového míčku
Trénink rovnováhy na nestabilním povrchu
Nácvik chůze s nízkým chodítkem
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Popis provedené terapie
PIR dle Lewita na m. rectus abdominis bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bilaterálně
Relaxace m. quadriceps femoris (v. intermedialis, v.lateralis), biceps femoris
bilaterálně pomocí první flekční diagonály PNF na dolní končetiny v základním
provedení i ve variantě s flexí kolene
Relaxace m. adduktor longus et brevis, m. biceps femoris, m. quadriceps femoris
(m. rectus femoris, vastus intermedialis) pomocí první extenční diagonály PNF
na dolní končetiny v základním provedení i ve variantě s flexí kolene
Mobilizace

dle

Lewita

–

metatarsophalangeální

kloub

levého

palce

dorsoplantárně, hlavičky Fibuly dorsoventrálně a Lisfrankova kloubu na LDK
do rotace
Posílení m. tibialis anterior, m. semitendinosus, m. semimembranosus bilaterálně
využitím konceptu PNF, první flekční diagonála na dolní končetiny v základním
provedení a varianta s flexí kolene
Posílení m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. triceps surrae
(m. gastrocnemius pars lateralis, m. soleus pars lateralis) a m. biceps femoris
bilaterálně pomocí PNF na dolní končetiny, první extenční diagonála v základním
provedení a ve variantě s flexí kolene
Stimulace parestetických končetin molitanovým míčkem a kartáčkem
Trénink stability na airex podložce – stoj korigovaný stoj, stoj spojný, mírný stoj
rozkročný a v něm přenášení těžiště latero-laterálně, dorso-ventrálně, nákroky
ze země na podložku, uvědomění čtyřbodové opory o chodidlo, nácvik správného
zatěžování chodidla, aktivní stoj, stoj v mírném podřepu
Chůze s nízkým chodítkem
Autoterapie
Motomed 2x denně 20 minut
Samostatná chůze o nízkém chodítku
Facilitace parestetických končetin míčkem, kartáčem a prstýnkem Su-jok
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Zhodnocení efektu terapie
Byl uvolněn svalový hypertonus m. rectus abdominis, m. quadriceps femoris
(rectus femoris, vastus medialis, v. intermedialis, v. lateralis), adduktor longus
et brevis, m. biceps femoris bilaterálně
Byla zlepšena protažitelnost m. rectus femoris
Došlo k uvolnění kloubních blokád (metatarsophalangeální kloub levého palce
dorsoplantárním směrem, levý Lisfrankův kloubu do rotace a hlavička fibuly
dorsoplantárně)
U tréninku stability na podložce Airex pozoruji rychlou unavitelnost levé dolní
končetiny
Trendelenburgův stoj provede, na LDK pozitivní, pánev výrazně poklesá a trup
se lateralizuje
Chůze o nízkém chodítku je stabilní a bezpečná, oproti chůzi s VCH pomalejší

3.5.4 TERAPIE 4
Datum: 25. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: Pacient je v dobrém rozpoložení, orientován časem a osobou, došlo
ke zlepšení prostorové orientace v klinice a k pokroku na ergoterapii v jemné
motorice, chůze s NCH je stabilní a bezpečná, provede stoj na LDK na pevné
podložce pod dobu 5 s, s titubacemi
Subjektivní: Pacient přichází v dobrém psychickém rozpoložení a náladě.
Dostavil se chůzí s nízkým chodítkem, se kterým je spokojen. Pacienta nejvíce
trápí parestezie a zhoršení čití
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Ovlivnění taktilního čití
Optimalizace hypertonu m. semitendinosus, m. semimembranosus, m.tensor
fasciae latae, m. adductor magnus bilaterálně
Protažení m. tensor fasciae latae
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Posílení m. gluteus maximus, m. semitendinosus, m. semimembranosus
bilaterálně
Zlepšení opěrné funkce levé dolní končetiny, trénink zatížení končetin, stability
Návrh terapie
Kartáčkování parestetických částí těla
TMT, manuální ovlivnění hypertonu m. tensor fasciae latae bilaterálně pomocí
fasciálního míčku
PNF druhá flekční diagonála na DKK pro relaxaci hypertonických svalů DKK
s využitím techniky výdrž-relaxace
PIR s protažením dle Jandy na m. tensor fasciae latae bilaterálně
PNF druhá extenční diagonála na dolní končetiny, základní provedení a varianta
s flexí kolene, s využitím techniky výdrž-relaxace-aktivní pohyb pro posílení
oslabených svalů
Cvičení na balančních podložkách, práce s těžištěm
Popis provedené terapie
kartáčkování končetin s důrazem na levou horní končetinu distálně a levou dolní
končetinu proximálně
Manuální ovlivnění hypertonu m. tensor fasciae latae bilaterálně pomocí
fasciálního míčku
PNF druhá flekční diagonála na dolní končetiny s využitím techniky výdržrelaxace pro snížení hypertonie m. adduktor magnus, m. semitendinosus
a m. semimembranosus
PIR s protažením dle Jandy na m. tensor fasciae latae bilaterálně
PNF druhá extenční diagonála na obě dolní končetiny, v základním provedení,
využití varianty s flexí kolene, využití techniky výdrž-relaxace-aktivní pohyb
pro posílení m. gluteus maximus, m. semitendinosus a m. semimembranosus
Cvičení na oválné Airex podložce, následně na válcové a kulové úseči
stoj spojný, mírný stoj rozkročný, opora držením se žebřin, následně
za ruku terapeuta, přenášení těžiště latero-laterálně, dorso-ventrálně,
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nákroky, uvědomění čtyřbodové opory o chodidlo, aktivní stoj, stoj
v mírném podřepu, stoupání na špičky a na paty
Autoterapie
Pokračování v zadané autoterapii
Zhodnocení efektu terapie
Došlo ke zmírnění hypertonu m. semitendinosus, m. semimembranosus, m.tensor
fasciae latae, m. adductor magnus bilaterálně a k posílení m. gluteus maximus,
m. semitendinosus a m. semimembranosus bilaterálně
U m. tensor fasciae latae pozoruji lepší protažitelnost svalu
Cvičení na Airex podložce subjektivně připadalo pacientovi snažší než předchozí
den, zvládal kvalitně provézt všechny úkony, postoupili jsme tedy na náročnější
labilní plochu, a to sice válcovou a kulovou úseč, pacient se snaží, cvičení ho baví
Provede stoj na patách, velké titubace, zhoršená stabilita, výdrž pouze 5 s
Stále poměrně rychle nastupuje únava levé dolní končetiny

3.5.5 TERAPIE 5
Datum: 26. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: Pacient přichází s nízkých chodítkem, dorazil s předstihem, již trefí
bez pochybností, orientován po všech ohledech, na levém oku se objevuje dvojité
vidění, m. tensor fascie latae opět bilaterálně v hypertonu, mm. Scaleni,
m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. pectoralis major
et minor, flexory zápěstí a prstů v hypertonu, přítomna blokáda hlavičky levého
radia, metacarpophalangeálního kloubu levého palce a mediokarpálního
skloubení levé ruky, na jizvě stále přítomny drobné záněty,
Subjektivní: Pacient se dnes cítí unavený, má zájem o cvičení v bazénu, čeká se
na efekt zaléčení jizvy od lékařů, kteří provádějí dezinfekci
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Cíle dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění hypertonu m. tensor fasciae latae bilaterálně
Relaxace mm. Scaleni, m. sternocleiodomastoideus, m. levator scapulae,
m. trapezius, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. flexor digitorum
superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus et brevis bilaterálně
Uvolnění kloubní vůle hlavičky levého radia, metacarpophalangeálního kloubu
levého palce a mediokarpálního skloubení levé ruky
Facilitace

a

posílení

m.

subscapularis,

m.

deltoideus

pars

spinalis,

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. pronator teres bilaterálně
Zvětšení omezených kloubních rozsahů radioulnárního a ramenního kloubu levé
horní končetiny do rotace
Zlepšení stability a rozložení váhy
Návrh terapie
Techniky měkkých tkání, PIR dle Lewita a relaxační techniky PNF s využitím
techniky kontrakce-relaxace na svaly v hypertonu
Mobilizace kloubů s omezeným jointplay dle Lewita
Posilovací techniky PNF k posílení oslabených svalů HKK a zvýšení rozsahu
pohybu kloubů HKK
Technika senzomotorické stimulace, cvičení na nestabilních podložkách
ke zlepšení stability a rozložení váhy
Popis provedené terapie
Techniky měkkých tkání s využitím fasciálního míčku na m. tensor fasciae latae
a tractus iliotibialis
Techniky

měkkých

tkání

a

PIR

dle

Lewita

na

mm.

scaleni,

m. sternocleiodomastoideus, m. levator scapulae bilaterálně
PNF druhá flekční i extenční diagonála na obě horní končetiny s využitím
techniky kontrakce relaxace se zaměřením na m. trapezius, m. pectoralis major
a m. pectoralis minor
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Mobilizace

dle

Lewita

–

hlavička

levého

radia

do

rotace,

metacarpophalangeálního kloubu levého palce dorsopalmárním směrem
a mediokarpálního skloubení levé ruky palmárním směrem
druhá flekční a extenční diagonála na horní končetiny s využitím techniky
kontrakce relaxace s důrazem na maximální rotaci v předloktí a ramenním kloubu
LHK
Balanční cvičení s přidržováním o žebřiny
Balanční čočka – nášlapy na jednu dolní končetinu, čtyřbodová opora
chodidla v zatížení
válcová úseč – stoj na obou dolních končetinách, přenášení těžiště
ventrodorsálně a laterolaterálně
Autoterapie
Pokračování v zadané autoterapii
Zhodnocení efektu terapie
V balančním cvičení na labilní ploše pozoruji posun, pacient zvládá zatížit levou
dolní končetinu a odlehčit pravou dolní končetinu bez přidržování pouze
s náznakem nejistoty, při první terapii se na levou dolní končetinu ani netroufl
pokusit izolovaně postavit na stabilní ploše
Při stoji na balanční čočce je stále patrné výrazně vyšší zatížení zadních částí
chodidel oproti přednoží

3.5.6 TERAPIE 6
Datum: 27. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: Pacient je plně orientován, chůze s nízkých chodítkem je stabilní,
krok symetrický, je patrné zlepšení kondice i svalové síly dolních končetin, avšak
Trendelenburgův stoj pacient provede, s pozitivním nálezem na LDK, pokles
je méně výrazný oproti terapii 3. Rhombergův stoj III pacient již provede,
ale s výraznými titubacemi a pouze po dobu pár vteřin, hodnotím tedy jako
pozitivní, ačkoliv došlo k velkému zlepšení. Pozoruji zlepšení svalové síly
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i v jiných segmentech, například stisk rukou levou rukou vyvine pacient stisk
o síle 80 % v porovnání se silou stisku pravé ruky, Mingazziniho příznak na LHK
stále pozitivní, pokles už je ale pomalejší, celkově poklesá o 5 cm oproti PHK,
což činí zlepšení o polovinu oproti vstupnímu vyšetření. Na dolních končetinách
je také Mingazziniho příznak stále pozitivní, dochází k poklesu LDK
o 10 centimetrů, pohyb je zejména v kloubu kyčelním. Je tedy patrné zlepšení
o 20 centimetrů. Stoj na špičkách pacient provede, levá pata poklesne
o 2 centimetry, stále je tedy patrná snížená svalová síla LDK do plantární flexe.
Stoj na patách pacient již taktéž provede, stále ovšem stále pozoruji výrazně
zhoršenou stabilitu a titubace, výdrž 10 s. Pokrok sleduji také ve stoji na jedné
dolní končetině, který pacient provede na pevné podložce i na levé dolní
končetině. Titubace jsou ovšem přítomny, ale vydržel ve stoji na LDK po dobu
sedmi sekund, což hodnotím jako velké zlepšení.
Subjektivní: Neudává žádné obtíže, nevnímá pokrok ve společné intervenci
ani na ergoterapii, ačkoliv je posun evidentní, spíše depresivní nálada, stále činí
subjektivně největší potíže zhoršené čití a parestezie
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Zlepšení povrchového i hlubokého čití
Relaxace m. quadriceps femoris, m. adductor longus et brevis, m. biceps femoris,
m.flexor digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus et brevis,
m. flexor carpi radialis a m. palmaris longus bilaterálně
Facilitace a posílení m. deltoideus pars anterior, m. biceps brachii,
m. coracobrachialis, m. pectoralis major, m. triceps brachii, m. latissimus dorsi,
m. teres major, m. pronator quadratus, m. supinator levostranně, dále pak na levé
dolní končetině m. gluteus medius, m. gluteus minimus a bilaterálně m. biceps
femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. triceps surrae, m. tibialis
anterior
Zlepšení stability a opory o levou dolní končetinu v zatížení
Docílení chůze o holi, odložení nízkého chodítka
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Návrh terapie
Facilitace pomocí kartáčku, ladičky
PNF na relaxaci hypertonických a posílení oslabených svalů HKK i DKK
Technika senzomotorické stimulace, cvičení na nestabilních podložkách
ke zlepšení stability a opory o LDK
Nácvik chůze o čtyřbodové holi
Popis provedené terapie
Kartáčkování levostranných končetin, přikládání ladičky na zevní i vnitřní kotník
a precessus styloideus radii et ulnae, processus mastoideus levé strany, následně
i na pravou stranu, aby pacient cítil porovnání ve vnímání vibrací
PNF první flekční a extenční diagonála na horní končetiny, první flekční
i extenční diagonála na dolní končetiny včetně využití varianty první extenční
a první flekční diagonály s flexí kolene
Balanční trénink na oválných podložkách
stoj, nákroky, stoj na jedné dolní končetině, stoj s vychylováním z osy
terapeutem, posilování HKK ve směru diagonál horních končetin –
modifikace PNF s odporem pomocí therabandu žluté barvy
Nácvik chůze o čtyřbodové holi po rovině
Autoterapie
Facilitace ježkem a kartáčkem
Aktivní pohyb ve směru všech diagonál podle PNF levou i pravou horní
končetinou, mírný odpor pomocí therabandu ukotveného na lůžku či pod nohou
v případě cvičení ve stoje, v leže na zádech cvičení podle PNF s odporem pomocí
therabandu
Motomed 2x denně
Trénink chůze o holi
Zhodnocení efektu terapie
Při chůzi o holi je opatrný ale stabilní, bez rizika pádu, odloženo nízké chodítko
a ponechána hůl
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U stoje na dvou vahách pozoruji zlepšení, ačkoliv stále nedochází k zastavení
ručiček na ciferníkách. Čísla se pohybují v rozpětí sedmi kilogramů. Rozdíl mezi
zatížením končetin je přibližně pět kilogramů, levá dolní končetina je zatěžována
méně
Zlepšení diskriminačního čití na dolních končetinách, tvrdí ale že hádá, připadá
mu, že necítí, pozoruji ale pokrok, jelikož si dříve netroufal ani odhadovat
Na konci terapie hlásí pacient zvýšenou únavu

3.5.7 TERAPIE 7
Datum: 28. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: pacient přichází o čtyřbodové holi před cvičebnu, ačkoliv máme
dnes sraz na pacientově oddělení, zhoršená paměť přetrvává, parestezie
je difuzní, nejintenzivnější v oblasti levého stehna z laterální strany, v oblasti
špiček prstců na noze, na horní končetině se jedná o dlaň a prsty, nejintenzivněji
prostřední prst, svaly levé tváře se nacházení opět v hypertonu, u šíjových svalů
pozoruji taktéž zvýšené svalové napětí
Subjektivní: je dobře naladěný z důvodu pochvaly na ergoterapii, ze které
přichází
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění hypertonu svalů levé tváře
Relaxace

mm.

Scaleni,

m.

levator

scaapulae,

m.

trapezius,

m. sternocleidomastoideus bilaterálně
Protažení m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius,
mm. errectores spinae bilaterálně
Zlepšení stability, koordinace svalů hlubokého stabilizačního systému
Zlepšení chůze o holi včetně zvládnutí schodů a překážek

62

Návrh terapie
Techniky měkkých tkání na hypertonické svaly tváře a šíje
PIR dle Lewita na svaly nacházející se v hypertonii
PIR s protažením dle Jandy na svaly nacházející se zkrácení
Cvičení na balančních podložkách ke zlepšení stability a rozložení váhy
Balanční cvičení s využitím posturomedu
Nácvik chůze po schodech ve směru nahoru i dolu, nácvik překračování překážek
Popis provedené terapie
Techniky měkkých tkání na levou tvář, manuální uvolnění hypertonu
Techniky měkkých tkání a následně PIR dle Lewita na mm. Scaleni, m. trapezius,
m. levator scapulae, mm. errectores spinae a m. sternocleidomastoideus
bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae,
m. trapezius, mm. errectores spinae bilaterálně
Trénink stability na posturomedu
Nákroky, stoj, stoj rozkročný úhlopříčně, podřepy, stoj na jedné dolní
končetině, rozkývání a následné zastabilizování ve směru předozadním
a laterolaterálním, nejprve ve stoji na obou dolních končetinách, následně
pouze na pravé a poté pouze na levé dolní končetině
výdrž v podřepu s kognitivním úkolem (násobilka, vyjmenovaná slova…)
pasivní vychylování terapeutem do různých směrů v stoji rozkročném,
mírně rozkročném i spojném, v podřepu, ve stoji na jedné končetině
Korekce stereotypu chůze s oporou o čtyřbodovou hůl, nácvik chůze po rovině,
přes překážky (step), do chodů a ze schodů s využitím zábradlí i bez zábradlí
(pouze s oporou o hůl)
Vyzkoušena také chůze o jedné francouzské holi, která byla pacientovi více
vyhovuje, ponechána jedna francouzská hůl
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Autoterapie
Facilitace levé strany těla ježkem a kartáčkem
Opakování PNF první a druhé diagonály na horní končetiny s therabandem
Chůze o jedné francouzské holi
Zhodnocení efektu terapie
Došlo ke zmírnění hypertonie svalů levé tváře a šíje
Pozoruji zlepšení stability, pacient dokáže stát na posturomedu pouze
s minimálními pohyby podložky, lepší stabilizace než u mnoha zdravých jedinců
Pan B. je schopen stoje na levé dolní končetině na nestabilní podložce
bez výraznějších obtíží, z počátku naší spolupráce se ani neodvážil pokusit se
pravou dolní končetinu odlehčit, zlepšení stability a propriocepce
Stále je levá dolní končetina výrazně unavitelnější než pravá dolní končetina
Pacientovi byla vyměněna čtyřbodová hůl za jednu francouzskou hůl
Chůzi do schodů, ze schodů i přes překážky zvládá sebejistě a bez zaváhání
ohledně pořadí
Pacientovi byl ukázán přístroj Imoove 600, se kterým plánujeme v příštím týdnu
pracovat, pan B. je nadšen, uvažuje o prodloužení pobytu

3.5.8 TERAPIE 8
Datum: 31. 1. 2022
Status praesens
Objektivní: S pacientem se tento týden scházíme v 8:30 zatímco minulé terapie
probíhaly v 11:30. Pacient je na začátku terapie pomalý a deficity jsou znatelnější
z důvodu zvýšené únavy po ránu. Přetrvává zlepšení stability, provede stoj
na jedné dolní končetině s výdrží 13 sekund, avšak s titubacemi. Pozoruji
přes víkend zlepšení při chůzi, která je rychlá, suverénní, stabilní a bez rizika
pádu, chůzí stráví velkou část zbylého času dne, kdy nemá terapie, stejně tak
většinu času z víkendu. Záněty na jizvě zhojeny, pacient jde dnes poprvé
na skupinové cvičení v bazénu, o víkendu absolvoval celotělovou vířivou koupel
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Subjektivní: Pacient vyrazil z pokoje bez hole, poté se pro ni vrátil a před
cvičebnu dorazil s holí. Tvrdí, že mu spíše mu překáží, než pomáhá. Sám také říká
že čas terapie v 11:30 mu vyhovoval více, „ráno trvá dlouho, než se to rozchodí“
V důsledku vířivé koupele pociťuje pacient intenzivnější pocit mravenčení
v oblasti boční a přední strany hrudníku a podpaží
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Optimalizace svalového tonu m. tensor fasiae latae bilaterálně
Relaxace m. biceps brachii bilaterálně, flexorů zápěstí a prstů levostranně,
m. adduktor magnus, m. semitendinosus a m. semimembranosus bilaterálně
Protažení zkráceného m. tensor fasiae latae
Facilitace a posílení m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus,
m. semimembranosus bilaterálně
Ovlivnění parestetických částí těla
Návrh terapie
Manuální ovlivnění hypertonu m. tensor fasciae latae s využitím fasciálního
míčku
PIR dle Lewita na svaly horních končetin nacházející se v hypertonu
využití PNF druhé flekční a extenční diagonály na dolní končetiny pro relaxaci
hypertonických svalů dolních končetin
PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly
PNF s využitím techniky opakované kontrakce k posílení oslabených svalů
dolních končetin, druhá flekční diagonála základní provedení a varianta s flexí
kolene, druhá extenční diagonála základní provedení, s extenzí kolene
Facilitace levostranných končetin a trupu pomocí kartáčku a molitanového míčku
Popis provedené terapie
Techniky měkkých tkání, manuální ovlivnění m. tensor fasciae latae s využitím
fasciálního míčku
PIR dle Lewita na m. biceps brachii bilaterálně a na flexory levého zápěstí a prstů
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Relaxace m. adduktor magnus, m. semitendinosus a m. semimembranosus
bilaterálně pomocí PNF druhé diagonály na dolní končetinu flekční i extenční,
včetně využití varianta druhé flekční diagonály s flexí kolene
PIR s protažením dle Jandy na m. tensor fasciae latae
Posílení m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus
a m. semimembranosus pomocí PNF druhé flekční a druhé extenční diagonály
na dolní končetiny s využitím techniky opakované kontrakce, využití varianty
druhé flekční diagonály s flexí kolene a druhé extenční diagonály s extenzí kolene
i druhé extenční s flexí kolene a druhé extenční s extenzí kolene
Kartáčkování levé horní, levé dolní končetiny, stimulace míčkem a kartáčkem
levé poloviny trupu a hrudníku
Autoterapie
facilitace ježkem a kartáčkem
PNF – druhá flekční diagonála na dolní končetiny s využitím pružného tahu
therabandu jakožto odporu
Motomed 2x denně 20 minut
Zhodnocení efektu terapie
Pohyby při diagonálách PNF jsou sakadované, neplynulé, v plynulosti pozoruji
přes víkend zhoršení
Instruován, aby hůl používal na delší vzdálenosti pro jistotu, na kratší nemusí,
chůze je stabilní, ujde vzdálenost dlouhou podle potřeby, povoluji chůzi
bez pomůcky

3.5.9 TERAPIE 9
Datum: 2. 2. 2022
Status praesens
Objektivní: Pan B. je orientován po všech ohledech, nevykazuje žádné
nestandardní známky, chodí bez pomůcky
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Subjektivní: Pacient se cítí dobře, je mírně unaven, žádné nové subjektivní potíže
nehlásí, nejvíce ho trápí stále parestezie
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Ovlivnění hypertonu svalů levé tváře a m. quadriceps femoris bilaterálně
Protažení m. levator scapulae a mm. errecores spinae bilaterálně
Facilitace a posílení m. deltoideus, m. biceps brachii, m. coracobrachialis,
m. pectoralis major, m.triceps brachii, m. latissimus dorsi, m. teres major,
m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. pronator
teres, m. pronator quadratus, m. supinator levostranně
Zvětšení omezených kloubních rozsahů radioulnárního a ramenního kloubu levé
horní končetiny do rotace
Zlepšení stability, práce s těžištěm, přenos váhy, zatížení obou DKK
v dynamickém pohybu
Návrh terapie
Manuální techniky, PIR dle Lewita na svaly v hypertonu
PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly
PNF první i druhá diagonála na levou horní končetinu flekční i extenční
s využitím techniky pomalý zvrat pro posílení oslabených svalů LHK
a pro zvýšení rozsahu pohybu kloubů LHK
Technika senzomotorické stimulace, cvičení na nestabilních podložkách
ke zlepšení stability a rozložení váhy
Balanční cvičení na nestabilní podložce, dynamický balanční trénink ke zlepšení
stability
Popis provedené terapie
TMT svalů levé tváře, manuální ovlivnění hypertonu
PIR dle Lewita na m. quadriceps femoris bilaterálně
PIR s protažením dle Jandy na m. levator scapulae a mm. errectores spinae
bilaterálně
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PNF první diagonála na levou horní končetinu flekční i extenční s využitím
techniky pomalý zvrat pro posílení m. deltoideus pars anterior, m. biceps brachii,
m. coracobrachialis, m. pectoralis major, m.triceps brachii, m. latissimus dorsi,
m. teres major, m. pronator quadratus, m. supinator levostranně s důrazem
na maximální rotaci v radiulnárním a ramenním kloubu
PNF druhá diagonála na levou horní končetinu flekční i extenční s využitím
techniky pomalý zvrat pro posílení m. subscapularis, m. supraspinatus,
m. infraspinatus, m. teres minor, m. pronator teres s důrazem na maximální rotaci
v radiulnárním a ramenním kloubu
Trénink stability na balanční podložce airex a na balanční čočce, stoj ve volném
prostoru bez přidržování, s optickou kontrolou pomocí dvou zrcadel zepředu
a zároveň z boku
Přenášení váhy laterolaterálně, dorsoventrálně, práce se čtyřbodovou oporou
o plosky, přenášení těžiště, výdrž v podřepu, špičkách a na patách,
stoj na pravé a následně na levé dolní končetině
Při stoji na levé dolní končetině dávání odporu proti vybočení pánve a trupu
pro nácvik korekce stoje na LDK, zapojení a posílení m. gluteus medius
Stoj na airex podložce, pacient si pro odvedení pozornosti hází míčkem, počítá
kolikrát
Házení overballem s terapeutem, nejprve mířím přímo do rukou, následně
s odchylkami do různých směrů – reakce na situaci
Autoterapie
Cvičení v diagonálách podle PNF s odporem pomocí pružného tahu
Facilitace končetin pomocí kartáčku
Motomed
Zhodnocení efektu terapie
Chůze bez pomůcky taktéž stabilní, sebejistá a rychlá, bez zvýšeného rizika pádu
Pozoruji velký pokrok u cvičení na nestabilních plochách, pacient je schopen stoje
na obou, jedné i druhé dolní končetině i cvičení bez přidržování se a bez rizika
z pádu
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V PNF pozoruji zlepšení oproti předešlému dni, pohyby zvládal pacient rychleji,
dynamičtěji, pohyb je méně sakadovaný
Stoj na pravé dolní končetině stabilní, optická kontrola pomáhá. Na levé dolní
končetině stále pozitivní Trendelenburgův stoj, pánev se lateralizuje doleva, trup
se uklání doprava, avšak oproti terapii 3 a 6 kde jsme Trendelenburgův stoj
testovali pozoruji zlepšení, úklon a pokles je značně menšího rozsahu

3.5.10 TERAPIE 10
Datum: 3. 2. 2022
Status praesens
Objektivní: pacient nezapomíná že místo srazu je jiné než obvykle, chůze
je stabilní, velice rychlá a bez pomůcky
Subjektivní: Pacient se dnes cítí dobře, je natěšen na cvičení na přístroji imoove
Cíle dnešní terapeutické jednotky
Zlepšení celkové kondice
Optimalizace svalového napětí
Zlepšení svalové koordinace a stability
Návrh terapie
Proprioceptivní a balanční cvičení na přístroji imoove 600
Popis provedené terapie
Imoove 600, programy na stabilitu, úroveň 30, rychlost 40 (pomalá)
Cvik 1:
VP: stoj v zadní části podložky, paty se dotýkají mediální hranou, mediální hrany
chodidel svírají úhel 60°
Provedení: střídavé flektování a extendování jedné a následně druhé dolní
končetiny, plosky obou nohou jsou ve stálém kontaktu s podložkou
Cvik 2:
VP: stoj o zúžené bázi ve středu podložky, plosky jsou postaveny rovnoběžně
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Provedení: pacient provádí mírný podřep symetricky oběma dolními končetinami
Cvik 3:
VP: pacient stojí na podložce v nákroku levou nohou vpřed, pravou nohou stojí
v zadní části podložky, špičky směřují zevně
Provedení: dynamická změna zatížení končetin, přenášení váhy ze zadní na přední
nohu a opačně, následně se cvik provádí s opačným rozložením nohou
na podložce, tedy pravá je v nákroku
Cvik 4:
VP: pacient je ve stoji mírně rozkročném ve středu podložky, ruce má sepjaté
za zády
Provedení: přenášení váhy laterolaterálně
Cvik 5:
VP: pacient stojí na podložce v nákroku levou nohou vpřed, pravou nohou stojí
v zadní části podložky, špičky směřují zevně, horní končetiny jsou rozpažené
Provedení: flexe a následná extenze zadní dolní končetiny
Autoterapie
Pokračování v zadané terapii
Zhodnocení efektu terapie
Pacient je z terapie značně znaven, ale nadšen ze cvičení na přístroji Imoove
V důsledku únavy ze cvičení pozoruji zpomalení chůze
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření
Datum: 4. 2. 2022
3.6.1 Status praesens
c. Objektivní: Pacient je orientován časem, místem i osobou, plně spolupracující,
samostatný ve všech běžných denních aktivitách
d. Subjektivní: Dnes je dobře naladěný, nejvíce ho trápí mravenčení končetin

3.6.2 Vyšetření stoje
Aspekcí zepředu
Olovnice spadá blíže pravé noze o 1,5 cm
Stojná báze v šířce pánve, ve tvaru lichoběžníku
Mírný pokles levé příčné nožní klenby
Thorakobrachiální trojúhelníky vyplněné měkkou tkání
Pravé rameno výše (přibližně o 3 centimetry)
horní končetiny ve středním postavení
Aspekcí z levého boku
Průmět těžiště v úrovni přední části chodidla
Rekurvace kolen
Bederní lordóza fyziologická, oploštělá hrudní kyfóza, gybus v oblasti
C/Th přechodu, prohloubená krční lordóza
Vyklenutá břišní stěna
Rotace trupu doprava
Levé rameno v mírné protrakci
Hlava v předsunu
Aspekcí z pravého boku
Pravé rameno v mírné protrakci (méně než levé)
Shodné jako vyšetření z levého boku
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Aspekcí zezadu
Průmět těžiště blíže pravé noze o 1,5 centimetru
Achillovy šlachy symetrické, středově postavené
Palpační vyšetření pánve bez patologických nálezů
Mírné skoliotické držení, sinistrokonvexní
U levé lopatky odstává mediální hrana, u pravé spodní úhel
Stoj na dvou vahách
Pacient umí zastabilizovat stoj, čísla na ciferníku se liší o 3 kilogramy ve prospěch
pravé dolní končetiny
Trendelenburgův stoj
Na levé dolní končetině stále pozitivní, sešikmení pánve je ovšem mnohem méně
výrazné než při třetí, šesté i deváté terapii, kde jsme Trendelenburgův stoj testovali
stoj na jedné dolní končetině
Schopen provézt stoj na levé dolní končetině i na nestabilním povrchu
bez přidržování a bez rizika pádu, stále přetrvává rychlá unavitelnost LDK

3.6.3 Vyšetření chůze
Pacient je schopen samostatné chůze bez pomůcky včetně zvládnutí schodů
a překračování překážek.
Chůze je stabilní, bezpečná, rytmus je pravidelný, stejně tak i délka kroku.
Souhyby trupu jsou spíše rigidnějšího charakteru, převažuje rotace mírně vpravo.

3.6.4 Antropometrie
Hodnoty jsou uvedeny v centimetrech

obvody

DKK

L

P

HKK

L

P

15 cm nad patelou

49

50

paže

32

32

koleno

40

40,5 loket

29

29
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délky

Lýtko v nejširším místě

38

39

Předloktí

27,5

28

kotník

28,5

28

Hlavičky MTC

23

23

pata

35,5

35

zápěstí

19

19

Přes hlavičky MTT

25

25

funkční

95

96

Celá horní končetina

82

81,5

anatomická

90

90

paže

32

32

stehno

45

45

předloktí

30

30

bérec

43

43

ruka

22

22

noha

26,5

27

Tabulka 7: Antropometrie II

3.6.5 Měkké tkáně
Malé záněty na jizvě na hrudníku nepřítomny, jizva se hojí, bez strupů
Hyperalgické zóny nepřítomny
Podkoží fyziologicky hybné po celém těle

3.6.6 Palpační vyšetření svalového tonu
Sval

Pravá

Levá

Mm. scaleni

Hypertonus

Hypertonus

M. sternocleidomastoideus

Hypertonus

Hypertonus

M. levator scapulae

Normotonus

Normotonus

M. trapezius

Hypertonus

Hypertonus

M. deltoideus

Normotonus

Normotonus

Extenzory zápěstí a prstů

Normotonus

Normotonus

Flexory zápěstí a prstů

Normotonus

Normotonus
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M. biceps brachii

Normotonus

Normotonus

M. triceps brachii

Normotonus

Normotonus

M. pectoralis maior

Normotonus

Normotonus

M. pectoralis minor

Normotonus

Normotonus

M. rectus abdominis

Normotonus

Normotonus

M. latssimus dorsi

Normotonus

Normotonus

M. quadriceps femoris

Hypertonus

Hypertonus

M. gluteus maximus

Normotonus

Normotonus

M. tensor fasciae latae

Hypertonus

Hypertonus

Adductory kyčelního kloubu

Normotonus

Normotonus

Ischiocrurální svaly

Hypertonus

Hypertonus

M. tibialis anterior

Normotonus

Normotonus

M. gastrocnemius

Normotonus

Normotonus

Tabulka 8: Svalový tonus II

3.6.7 Hluboký stabilizační systém
Brániční test dle Koláře – pravá strana iniciuje pohyb, dochází k dřívějšímu
a výraznějšímu rozvoji hrudního koše na pravé straně
Palpační vyšetření msculus transversus abdominis – zapojení svalů
je symetrické, při elevaci jedné dolní končetiny dochází k plynulému tlaku do prstů
terapeuta

3.6.8 Zkrácené svaly dle Jandy
Sval

L

P

Sval

L

P

Triceps surrae

0

0

Sternocleidomastoideus

1

1

Flexory kyčle

0

0

Levator scapulae

1

1
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Ischiocrurální svaly

1

1

Trapezius

1

1

Tensor fasciae latae

1

1

Errectory spinae

2

Rectus femoris

1

1

Piriformis

0

0

Quadratus lumborum

0

0

Adduktory kyčle

0

0

Tabulka 9: Zkrácené svaly II

3.6.9 Orientační vyšetření svalové síly
Stisk rukou – levou rukou vyvine pacient stisk o síle 90 % v porovnání se silou
stisku pravé ruky
Mingazziniho příznak na horní končetiny – pozitivní, pokles o 3 cm
Mingazziniho příznak na dolní končetiny – pozitivní, pokles LDK o 5 cm
Trendelenburgův stoj – provede na obou dolních končetinách, na levé stále
pozitivní ale méně výrazně, pokles pánve i úklon trupu méně výrazný
Stoj na špičkách – provede bez držení a bez poklesu, bez nálezu patologie
Stoj na patách – provede, bez držení, stále přetrvávají titubace ale pouze mírné,
výdrž 15 s

3.6.10 Úchopy
Provede motoricky všech šest druhů úchopů dle Nováka, silových i jemných. Tempo
provedení levou rukou je mírně pomalejší, taxe se zvýšenou pozorností.

3.6.11 Kognitivní funkce
Test Mini Mental State Exam s výsledkem 30 bodů ze 30, bez poruchy kognitivních
funkcí

75

3.6.12 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita
Kloubní vůle byla vyšetřena na lehátku na cvičebně v leže na zádech. Nálezy omezené
kloubní vůle jsou:
na horních končetinách
metacarpophalangeální kloub palce levostranně
mediokarpální kloub palmárním směrem
na dolních končetinách
hlavičky fibuly dorsoventrálním směrem bilaterálně

3.6.13 Goniometrie
Kloub

Rovina Pravá

Levá

Aktivně

Pasivně

Aktivně

Pasivně

S

60-0-150

70-0-160

60-0-160

65-0-160

F

170-0-0

180-0-0

170-0-0

175-0-0

T

20-0-100

30-0-110

20-0-100

25-0-110

R

90-0-80

90-0-90

80-0-80

85-0-85

Loketní

S

5-0-130

5-0-140

0-0-135

5-0-140

Radioulnární

R

90-0-85

90-0-90

90-0-85

90-0-90

Karpální

S

70-0-80

75-0-85

70-0-80

70-0-85

F

20-0-40

20-0-40

20-0-35

20-0-40

Metakarpophalangeální S

10-0-95

20-0-100

10-0-95

15-0-100

Kyčelní

S

10-0-130

15-0-135

10-0-130

10-0-135

F

40-0-10

45-0-10

40-0-10

40-0-10

R

45-0-30

50-0-35

45-0-30

50-0-35

Kolenní

S

5-0-125

5-0-135

5-0-120

5-0-125

Hlezenní

S

15-0-40

20-0-40

20-0-40

20-0-45

Ramenní
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R

30-0-50

35-0-55

30-0-50

35-0-55

Tabulka 10: Goniometrie II

3.6.14 Neurologické vyšetření
3.6.14.1 Vyšetření hlavových nervů
I. Nervus olfactorius – bez poruchy čichu, cítí kávu a mandarinku
II. Nervus opticus – brýle na čtení, dalekozrakost, pocity změněného levého oka,
obraz již vnímá jako celek, občas se objeví dvojité vidění
III. Nervus okulomotorius – zorné pole symetrické, pohyby očních bulbů
zvládne do všech směrů, fotoreakce bez patologického nálezu
IV. Nervus trochlearis – mm. obliqui bulbi susperiores – bilaterálně bez známek
poruchy hybnosti
V. Nervus trigeminus – žvýkací svaly bez motorické poruchy, chuť zachována,
výstupy nervů palpačně nebolestivé
VI. Nervus abducens – m. rectus bulbi lateralis bez postižení bilaterálně
VII. Nervus facialis – oči obě dovírá, senzoricky celá levá polovina obličeje
vyjma brady a temene hlavy parestetická, chuť nezměněná, artikulace v pořádku, svaly
levé tváře v normotonu
VIII. Nervus vestibulocochlearis – sluchové problémy nemá, rozumí stejně jako
před příhodou, Rhombergův stoj III. provede, s mírnými titubacemi
IX. Nervus glossopharyngeus – potíže s polykáním neguje, chuť nezměněná
X. Nervus vagus – dávivý reflex nepřítomen
XI. Nervus accessorius – m. sternocleidomastoideus i m. trapezius
bez motorického deficitu
XII. Nervus hypoglossus – jazyk plazí středem, atrofii ani svraštělost jazyka
nesleduji
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3.6.14.2 Pyramidové jevy
Horní končetiny

Levá

Pravá

Iritační

Justerův

Negativní

Negativní

Hoffmanův

Negativní

Negativní

Úchop Jeniševského

Negativní

Negativní

Mingazziniho příznak

Pozitivní, pokles o 3 cm

Negativní

Hanzalův příznak

Negativní

Negativní

Dufourův příznak

Negativní

Negativní

Ruseckého příznak

Negativní

Negativní

Příznak retardace

Negativní

Negativní

Dolní končetiny

Levá

Pravá

Iritační

Babinského příznak

Negativní

Negativní

Chaddock

Negativní

Negativní

Oppenheim

Negativní

Negativní

Siccardův jev

Negativní

Negativní

Roche

Negativní

Negativní

Vítkův příznak

Negativní

Negativní

Mingazzini

Pozitivní, pokles o 5 cm

Negativní

Zánikové

Zánikové

Tabulka 11: Pyramidové jevy II

3.6.14.3 Šlachookosticové reflexy

Horní
končetiny

Levá

Pravá

Bicipitový

Normoreflexie

Normoreflexie

Tricipitový

Normoreflexie

Normoreflexie

Styloradiální

Normoreflexie

Normoreflexie

Flexorů prstů

Normoreflexie

Normoreflexie
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Dolní končetiny Achillovy šlachy Mírná hyperreflexie

Mírná hyperreflexie

Patelární

Mírná hyperreflexie

Mírná hyperreflexie

Medioplantární

Mírná hyperreflexie

Normoreflexie

Tabulka 12: Šlachookosticové reflexy II

3.6.14.4 Vyšetření mozečku
Stoj dle Rhomberga – I.-II. rovnováha nezhoršená, bez titubací, III. provede
s mírnými titubacemi
Stoj na jedné dolní končetině – na levé dolní končetině provede, s titubacemi,
na pravé dolní končetině provede, bez titubací
Diadochokinéze fyziologická
Taxe pravostranných končetin bez odchylek, levou horní končetinou provádí
pacient cílený pohyb mírně pomaleji a nekoordinovaně, ale s minimálními odchylkami,
ataxie stále přítomna
Svalový tonus již není laterálně odlišný

3.6.14.5 Čití
Povrchové:
Algické – štípnutí na dorsální straně levého stehna cítí, snížený práh bolestivosti oproti
PDK, na L bérci zhoršená citlivost dorsálně
Termické bez patologických nálezů
Taktilní čití – na celé levé polovině těla parestezie difuzně, pocit mravenčení,
nejintenzivnější na horní končetině distálně v ruky a prstů, na dolní končetině nejvýraznější
parestezie v oblasti zadní strany stehna. Subjektivně hodnotí končetiny stále jako kdyby byly
dřevěné a konečky prstů popisuje jako paličky. Dotykem na obličeji a levé polovině celé hlavy
pociťuje parestezii. Mravenčení se vyskytuje také na levé polovině trupu a oblasti podpaží.
Diskriminační čití na pravé polovině těla rozezná počet dotyků, na levé horní
končetině s odchylkou 1-2 body doteku a levé dolní končetině s odchylkou 1-3 body doteku.
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Grafestezie na pravé polovině těla rozpoznává číslice i písmena, levá horní končetina
rozpozná při pomalejším provedení, zatímco na levé dolní končetině potřebuje k rozpoznání
několikrát zopakovat.

Hluboké:
Polohocit výborný, bez známek deficitů.
Pohybocit u prstů levé dolní končetiny pozoruji mírně prodlouženou reakční dobu
(přibližně o 2 s) oproti PDK, kde nedochází k časové prodlevě
Stereognozie v pořádku, rozpozná kartáček, neurologické kladívko, ručník
a sluchátka

3.6.14.6 Periferní paréza horních končetin
Nervus Ulnaris, Medianus a Radialis bez poruchy

80

3.6.15 Závěr výstupního vyšetření
Jedná se o 54letého pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě s levostrannou
hemiparézou s celkovým lehkým symptomatologickým obrazem. Je orientován místem,
časem i osobou, schopen obstarat si samostatně všechny potřeby. Pacient je mobilní,
schopen zaujmout polohu na zádech a na boku, polohu na břiše má pacient
kontraindikovanou z důvodu stavu po operaci Aorty. Vertikalizaci do sedu i stoje zvládá
bez dopomoci, schopen samostatné chůze bez pomůcky v rámci areálu rehabilitační
kliniky.
Ve stoji je pacient stabilní, bez rizika pádu. Vyšetření na dvou vahách proběhlo
s hmotnostním rozdílem 3 kg, rozdíl je tedy o pouhých 3,33 %. Ve vyšetření stoje pomocí
olovnice se stále potvrzuje větší zatížení pravé dolní končetiny, rozdíl vzdálenosti od pat
je 1,5 centimetru, z pohledu z boku větší zátěž přední části chodidla. Levá příčná klenba
je mírně pokleslá, kolena jsou v hyperextenzi. Křivka páteře je oploštěná v hrudní oblasti,
v oblasti C/Th přechodu se nachází gybus, v krční oblasti pozoruji hyperlordózu,
a z pohledu zezadu je páteř v mírném sinistrokonvexním skoliotickém držení. Trup
je rotován doprava, prvé rameno je postaveno výše, ramena se nacházejí v protrakčním
postavení, levé výrazněji. U levé lopatky odstává mediální hrana, zatímco u pravé spodní
úhel. Hlava se nachází v předsunu.
Chůze je samostatná bez pomůcky, pacient již nemá potíže s prostorovou orientací
v rámci rehabilitační kliniky, důvěrně trefí, kam má. Při chůzi pozoruji pravidelný
rytmus, symetrickou délku kroku. Trup je při chůzi rigidní, mírně rotovaný doprava.
Rozdíly v obvodových délkách končetin jsou symetrické nebo nepatrně větší
na pravostranných končetinách s maximálním rozdílem jeden centimetr.
Vyšetření zkrácených svalů je s výsledkem ischiocrurální svaly, m. tensor fasciae
latae, m. rectus femoris, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae a m. trapezius
bilaterálně v prvním stupni zkrácení, ve druhém stupni zkrácení bilaterálně zůstavají mm.
errectores spinae. I přestože k jejich mírnému protažení oproti vstupnímu vyšetření došlo,
není tento rozdíl zaznamenatelný v tabulce. Při testování úchopů levou rukou má pacient
mírný problém s rychlostí a taxí. Z tabulky s goniometrií jsou patrné pouze drobné
nuance v rozdílu hybnosti levostranných a pravostranných končetin. Z joint play je nález
blokád metacarpophalangeálního kloubu levého palce, levého mediokarpálního kloubu
palmárním směrem a hlavičky fibuly dorsoventrálním směrem bilaterálně.
81

Z vyšetření hlavových nervů je patrné zasažení druhého a sedmého hlavového
nervu, občas se pacientovi objevuje dvojité vidění a přetrvává parestezie levé poloviny
hlavy. Z pyramidových jevů přítomen Mingazziniho příznak na horních končetinách, levá
poklesne o tři centimetry a na dolních končetinách poklesne LDK o 5 cm. Dále
je přítomna mírná hyperreflexie u šlachookosticových reflexů levostranně Achillovy
šlachy, patelární a medioplantární a pravostranně Achillovy šlachy a patelární.
U vyšetření mozečku se při stoji dle Rhomberga stupně III. objevují mírné titubace, stoj
na levé dolní končetině provede taktéž s titubacemi a s výdrží 20 s. Dále je přítomna
ataxie levé horní i dolní končetiny. Z povrchové čití je zhoršené algické čití – nejvýrazněji
na dorsální straně dolní končetiny, u taktilního čití se stále objevuje parestezie téměř
na celé levé polovině těla difuzní. Diskriminační čití je na levé horní končetině zhoršeno
s odchylkou 1–2 body doteku a na levé dolní končetině 1–3. Grafestezie na levé dolní
končetině je mírně zhoršená, pacient k rozpoznání číslice potřebuje několikrát zopakovat
zadání. Z hlubokého čití je na levé končetině mírně zpomalená reakce při pohybocitu
v porovnání s pravou dolní končetinou.
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3.7 Zhodnocení efektu terapie
Vyšetření

Vstupní

Výstupní

stoj

Olovnice o 4 cm blíže PDK

Olovnice o 1,5 cm blíže PDK

Pravé rameno výše o 5 cm

Pravé rameno výše o 3 cm

Levé rameno ve výrazné protrakci

Levé rameno v mírné protrakci

na dvou vahách – o 10 kg zatěžuje
více PDK

na dvou vahách – o 3 kg zatěžuje více
PDK

Trendelenburgův stoj neprovede

Trendelenburgův
pozitivní

Stoj na LDK neprovede

stoj

provede,

stoj na LDK provede s titubacemi,
výdrž 20 s
Chůze

Samostatně o VCH, strach z pádu,
nejistota, cirkumdukční pohyby
LDK,
rytmus
nepravidelný,
zkrácená dílka kroku LDK

Samostatně bez pomůcky, včetně
schodů a překážek, stabilní, sebejistá,
rytmus a délka kroku symetrická

Antropometrie

Byly naměřeny pouze drobné rozdíly (0.5-1 cm), které nepovažuji za
směrodatné

Měkké tkáně

Drobné záněty na jizvě na hrudi

Svalový tonus

Došlo ke snížení hypertonu na normotonus u těchto svalů bilaterálně: m. levator
scapulae, m. biceps brachii, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. rectus
abdominis, adduktory stehna.

Jizva se hojí, bez zánětů

Levostranně došlo k optimalizaci hypertonie na normotonii u flexorů zápěstí a
ruky a u m. triceps brachii.
Naopak ke zvýšení svalového tonu z hypotonie na normotonii došlo bilaterálně
u m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus, m a levostranně u m. tibialis anterior.
M. trapezius, mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, m. quadriceps femoris,
m. tensor fasciae latae a ischiocrurální svaly hodnotím stále jako hypertonické
bilaterálně. U těchto svalů pozoruji zmírnění hypertonie, avšak jako
normotonické je nehodnotím.
Hluboký
stabilizační systém

Palpační vyšetření m. transversus
abdominis: rychlý tlak do prstů
terapeuta

Palpační vyšetření m. transversus
abdominis: tlak do prstů terapeuta
nastupuje postupně

Zkrácené svaly

Bilaterálně se ve druhém stupni
zkrácení nacházejí m. tensor
fasciae latae, mm. errectores spinnae

Bilaterálně se ve druhém stupni
zkrácení nacházejí mm. errectores
spinnae

Pravostranně se ve druhém stupni
zkrácení nacházejí ischiocrurální
svaly, m. levator scapulae, m.
trapezius

Bilaterálně se v prvním stupni
zkrácení nacházejí m. rectus femoris,
m. sternocleidomastoideus, m. tensor
fasciae latae, ischiocrurální svaly, m.
levator scapulae, m. trapezius

Bilaterálně se v prvním stupni
zkrácení nacházejí m. rectus
femoris, m. sternocleidomastoideus
Orientační vyšetření
svalové síly

Stisk rukou – L rukou vyvine
pacient stisk o síle 60 % v porovnání
se silou stisku P ruky

Stisk rukou – L rukou vyvine pacient
stisk o síle 90 % v porovnání se silou
stisku P ruky

Mingazziniho příznak na HK
pozitivní, pokles LHK ihned o 5 cm

Mingazziniho příznak na
pozitivní, pokles LHK o 3 cm
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HK

během
následujících
o dalších 5 cm

sekund

Mingazziniho příznak na
pozitivní, pokles LDK o 5 cm

DK

Mingazziniho příznak na DK
pozitivní, pokles LDK v kolenním
i kyčelním kloubu, celkově o 30 cm

Trendelenburgův stoj – provede na
obou dolních končetinách, na L
pozitivní

Trendelenburgův stoj – na LDK
neprovede

Stoj na špičkách – provede bez držení
a bez poklesu, bez nálezu patologie

Stoj na špičkách – provede
s přidržováním, pokles levé paty o 5
cm během 5 sekund (déle neudrží
z důvodu zhoršené rovnováhy),
snížená svalová síla LDK do
plantární flexe

Stoj na patách – provede, bez držení,
mírné titubace, výdrž 15 s

Stoj na patách – neprovede
Úchopy

uchopování L rukou je v pomalejším
tempu a se zhoršenou taxí

Tempo provedení L rukou je mírně
pomalejší, taxe se zvýšenou pozorností

obtížné
uchopování
předmětů

drobných

Kognitivní funkce

MMSE
28
bodů,
krátkodobá paměť

zhoršená

Kloubní vůle

Byly odstraněny tyto blokády: mediokarpální kloub palmárním směrem,
mmetatarsophalangeálního kloubu palce dorsoplantárně, Lisfrankův kloubu do
rotace (všechny tyto segmenty byly blokovány levostranně)

MMSE 30 bodů

Přetrvávající kloubní blokády: hlavička radia bilat., metacarpophalangeální
kloub L palce, hlavičky fibuly dorsoventrálním směrem bilat.
Goniometrie

Došlo ke zlepšení kloubní hybnosti v mnoha, zejména levostranných, kloubech.
V L ramenním kloubu došlo ke zvětšení rozsahu do ABD a EX o 5° aktivně i
pasivně, ZR aktivně o 45°, pasivně o 25°, do VR o 10° aktivně a 5° pasivně.
PHK má ve výstupním vyšetření větší rozsah do pronace o 5° a to aktivně i
pasivně, zatímco na LHK pozoruji zvětšení rozsahu do pronace o 20° aktivní i
pasivní hybnosti. Supinace LHK vykazuje větší rozsah o 10° aktivního a 5°
pasivního pohybu. Dále na LHK pozoruji zvětšení rozsahu v zápěstním kloubu
ve směru dorzální flexe o 10° aktivně i pasivně a ve směru palmární flexe o 5°
aktivně i pasivně. Ulnární dukce na levé horní končetině se zvětšila o 5°
aktivního pohybu a 10° pasivního. Na téže končetině je patrné zvětšení rozsahu
ve směru EX v metakarpophalangeálních kloubech ruky o 5° pasivního pohybu.
Na PDK došlo ke změně rozsahu v kloubu kyčelním o 5° při provádění pasivní
EX. V druhostranném kyčelním kloubu došlo ke zvětšení rozsahu pohybu ve
směru EX o 10° aktivně a 5° pasivně. Ve směru ABD se jedná o 5° aktivního i
pasivního pohybu a v opačném směru, tedy ADD se jedná o zvětšení rozsahu o
5° aktivního pohybu. Další změnu v levém kyčelním kloubu pozoruji zvětšení
pohybu ve směru ZR i VR o 10° aktivně i pasivně. V periferní části levé dolní
končetiny došlo ke zvětšení rozsahu do plantární flexe o 5° aktivně i pasivně.

Hlavové nervy

II. pocity změněného L oka po
příhodě (pocitově jako by oko
nebylo vlastní)

II. pocity změněného L oka, obraz již
vnímá jako celek, občas se objeví
dvojité vidění

VII. bolest a hypertonus svalů L
tváře, oslabení m. depressor labii
inferioris, senzoricky celá L
polovina obličeje parestezie

VII. normotonus svalů L tváře
senzoricky celá L polovina obličeje
vyjma brady a temene hlavy
parestetická

VIII.
Rhombergův
neprovede z důvodu
rizika pádu

VIII. Rhombergův stoj III. s mírnými
titubacemi

stoj
III.
strachu a
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Pyramidové jevy

Pozitivní Mingazziniho příznak na
LHK, pokles ihned o 5 cm, během
následujících sekund o dalších 5 cm,

Pozitivní Mingazziniho příznak na
LHK, pokles o 3 cm (zelpšení o 7 cm),
negativní fenomén retardace

Pozitivní fenomén retardace

Mingazziniho příznak na LDK pokles 5
cm (zlepšení o 25 cm)

Mingazziniho příznak
pokles o 30 cm

na

LDK

Šlachookosticové
reflexy

Došlo ke zmírnění hyperreflexie všech levostranných reflexů vyjma
medioplantárního, který hodnotím stejně

Mozeček

Stoj dle Rhomberga III. neprovede
z důvodu nejistoty, strachu z pádu
na levou stranu,
Stoj na LDK neprovede z důvodu
strachu z pádu, na PDK provede
s titubacemi
Taxe – LHK provádí pacient cílený
pohyb velmi pomalu a nepřímou
trajektorií, LDK s odchylkou 5 cm.
Ataxie přítomna,
Zvýšený svalový tonus levé
poloviny těla

Stoj dle Rhomberga III. provede
s mírnými titubacemi

Algické – na zadní straně levého
stehna necítí štípnutí

Algické – na zadní straně levého stehna
cítí štípnutí, snížený práh bolesti oproti
PDK

Čití

Diskriminační na LDK netroufá
odhadovat, necítí počet dotyků
Grafestezii na LDK nerozezná
Pohybocit – u LDK prodloužená
reakční doba o 4 vteřiny

Stoj na LDK provede s titubacemi,
výdrž 20 s, na PDK stabilní, bez titubací
Taxe – LHK provádí pacient cílený
pohyb
mírně
pomaleji
a
nekoordinovaně, ale s minimálními
odchylkami, ataxie stále přítomna
Svalový tonus není laterálně odlišný

Diskriminační na LDK s odchylkou 13 body doteku
Grafestezii na LDK
vícečetném opakování

rozezná

při

Pohybocit – u LDK prodloužená
reakční doba o 2 vteřinu
Goniometrie

Došlo ke zlepšení kloubní hybnosti v mnoha zejména levostranných kloubech.
V levém rameni došlo ke zvětšení rozsahu do abdukce o 5° aktivně i pasivně,
zevní rotace aktivně o 35°, pasivně o 25°, do vnitřní rotace o 5° aktivně a 10°
pasivně. Prvá horní končetina má ve výstupním vyšetření větší rozsah do
pronace o 5° a to aktivně i pasivně, zatímco na levé horní končetině pozoruji
zlepšení rozsahu do pronace o 20° aktivní i pasivní hybnosti. Supinace levé
horní končetiny vykazuje aktivně větší rozsah o 10° aktivního a 5° pasivního
pohybu. Dále na levé horní končetině pozoruji zvětšení rozsahu v zápěstním
kloubu ve směru dorzální flexe o 10° aktivně i pasivně a ve směru palmární
flexe o 5° aktivně i pasivně. Ulnární dukce na levé horní končetině se zvětšila
o 5° aktivního pohybu a 10° pasivního. Na téže končetině je patrné zvětšení
rozsahu ve směru extenčním v MCP kloubech ruky o 5° pasivního pohybu. Na
pravé dolní končetině došlo ke změně rozsahu v kloubu kyčelním o 5° při
provádění pasivní extenze. V druhostranném kyčelním kloubu došlo
ke zvětšení rozsahu pohybu ve směru extenze o 10° aktivně a 5° pasivně. Ve
směru abdukce se jedná o 5° aktivního i pasivního pohybu a v opačném směru,
tedy addukce se jedná o zvětšení rozsahu o 5° aktivního pohybu. Další změnu
v levém kyčelním kloubu pozoruji zvětšení pohybu ve směru zevní i vnitřní
rotace o 10° aktivně i pasivně. V periferní části levé dolní končetiny došlo ke
zvětšení rozsahu do plantární flexe o 5° aktivně i pasivně

Hlavové nervy

II. pocity změněného levého oka po
příhodě (pocitově jako by oko
nebylo vlastní)

II. pocity změněného levého oka, obraz
již vnímá jako celek, občas se objeví
dvojité vidění

VII. bolest a hypertonus svalů levé
tváře, oslabení m. depressor labii

VII. mírný hypertonus svalů levé tváře
senzoricky celá levá polovina obličeje
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inferioris, senzoricky celá
polovina obličeje parestezie

Pyramidové jevy

levá

vyjma brady
parestetická

a

temene

hlavy

VIII.
Rhombergův
stoj
III.
neprovede z důvodu strachu z pádu a
pocitu nejistoty

VIII. Rhombergův stoj III. s mírnými
titubacemi

Pozitivní Mingazziniho příznak na
LHK, pokles ihned o 5 cm, během
následujících sekund o dalších 5 cm,

Pozitivní Mingazziniho příznak na
LHK, pokles o 3 cm (zelpšení o 7 cm),
Na LDK pokles 5 cm (zlepšení o 25 cm)

Na LDK pokles o 30 cm
Šlachookosticové
reflexy

Došlo ke zmírnění hyperreflexie všech levostranných reflexů vyjma
medioplantárního, který hodnotím stejně

Mozeček

Stoj dle Rhomberga III. neprovede
z důvodu nejistoty, strachu z pádu
na levou stranu,
Stoj na LDK neprovede z důvodu
strachu z pádu, na PDK provede
s titubacemi
Taxe – levou horní končetinou
provádí pacient cílený pohyb velmi
pomalu a nepřímou trajektorií,
levou dolní končetinou s odchylkou
5 centimetrů. Ataxie přítomna,
Zvýšený svalový tonus levé
poloviny těla

Stoj dle Rhomberga III. provede
s mírnými titubacemi

Algické – na zadní straně levého
stehna necítí štípnutí

Algické – na zadní straně levého stehna
při štípnutí cítí že se něco děje, ale není
si jistý co

Čití

Diskriminační na LDK netroufá
odhadovat, necítí počet dotyků
Grafestezii na LDK nerozezná
Pohybocit – u LDK prodloužená
reakční doba o 4 vteřiny

Stoj na LDK provede s titubacemi,
vydrží 20 s, na PDK stabilní, bez
titubací
Taxe – levou horní končetinou provádí
pacient cílený pohyb mírně pomaleji a
nekoordinovaně, ale s minimálními
odchylkami, ataxie stále přítomna,
Zvýšený svalový tonus některých svalů
levé poloviny těla

Diskriminační na LDK s odchylkou 13 body doteku
Grafestezii na LDK
vícečetném opakování

rozezná

při

Pohybocit – u LDK prodloužená
reakční doba o 1 vteřinu
Tabulka 13: zhodnocení efektu terapie
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4 ZÁVĚR
Cíle této bakalářské práce, které byly stanoveny v úvodu, hodnotím jako splněné.
Diagnóza cévní mozkové příhody je pro mě zajímavá svou různorodostí projevů
v závislosti na vzniku a velikosti zasažené oblasti mozku tímto onemocněním.
Prohloubení mých znalostí v této problematice považuji za velice přínosné i vzhledem
k incidenci tohoto onemocnění a nepochybuji o opětovném setkání s touto diagnózou
v rámci mé předpokládané budoucí profese fyzioterapeuta. Jelikož jsem před vykonáním
bakalářské praxe neměla přílišné zkušenosti s touto diagnózou, jsem za možnost
zpracování této problematiky vděčná.
V teoretických východiscích jsem charakterizovala onemocnění CMP v první
části z hlediska definice onemocnění a jeho charakteristiky, jako je epidemiologie,
klasifikace, cévní zásobení mozku (z hlediska anatomie, fyziologie a patofyziologie),
dále jsem popsala klinický obraz pacienta s iCMP, prováděná klinická vyšetření
a možnosti léčby. Ve druhé části teoretických východisek popisuji fyzioterapeutické
metody a koncepty v korelaci s tímto onemocněním, jako například Vojtova reflexní
lokomoce, PNF nebo Bobath koncept. Dále se v této práci věnuji ověřování efektu
terapeutických konceptů a přístupů vhodných k práci s pacienty po CMP z hlediska EMB.
Tato část vychází ze zahraničních studií a metaanalýz, které nejsou v tuto chvíli více než
deset let staré.
Praktickou část hodnotím jako úspěšnou, jelikož došlo k trvalému odstranění či
výraznému zmírnění většiny deficitů zjištěných ve vstupním vyšetření, jak je patrné
z tabulku v kapitole 3.7 Zhodnocení efektu terapie. Jedná se ostatně o splněný klíčový cíl
této bakalářské práce – pomoci pacientovi s léčbou deficitů a umožnit mu návrat do jeho
běžného života. Bylo pro mě obohacující mít ve své režii péči o pacienta po celou dobu
mého i jeho výskytu na rehabilitační klinice Malvazinky. Zjistila jsem díky tomu
své nedokonalosti v samostatné práci s pacientem (jako třeba mé nedostatečně explicitní
vyjadřovací schopnosti), ve kterých jsem se následně snažila zdokonalovat. Hlavním
přínosem a splněným osobním cílem nicméně bylo prohloubení mých teoretických,
a hlavně praktických dovedností týkajících se diagnózy cévní mozkové příhody.
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