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ABSTRAKT
Na vyléčení roztroušené sklerózy, která postihuje především mladé dospělé,
neexistuje v současné době žádný prostředek, takže cílem léčby je oddálit progresi
onemocnění a ulevit od potíží, které jsou s tímto stavem spojeny.
V této práci se zaměřujeme na prevenci ve smyslu boje proti funkčním poruchám
pohybového aparátu s cílem alespoň částečně oddá lit zhoršení choroby. Popisujeme jak
charakteristiku RS i s jejím možným ovlivně ním pomocí fyzioterapie, tak se snažíme
vysvětlit princip vzniku funkčních poruch pohybového aparátu a základy reflexní terapie,
která na pohybový aparát působí prostřednictvím receptorů. Je založena na teorii, že každá
porucha na periferii vyvolává odpověď centrální. Změny pohybových stereotypů se pak
centrálně fixují a mohou př etrvávat i tehdy, když původní porucha na periferii už odezněla.
U dvou pacientů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní, jsme se v rámci
vyšetření a terapie zaměřili na funkční poruchy pohybového aparátu (FPPA). První
pacientka neměla následkem RS výraznější motorické potíže a FPPA odpovídaly jejímu
životnímu stylu, konkrétně sedavému zaměstnání. Druhý pacient měl porušený stereotyp
chůze a používal vycházkovou hůl, při vyšetření jsme zjistili odpovídající FPPA. U obou
pacientů jsme terapii zaměřili konkrétně na da ný nález na po hybo vém aparátu a některé
změny se nám podařilo ovlivnit, ovšem převážná část léčby závisí na pacientech samých,
na jejich motivaci a odhodlání v terapii pravidelně pokračovat.
Klíčová slova: roztroušená skleróza, pohybový aparát, funkční poruchy, prevence, reflexní
terapie
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ABSTRACT

The cure for multiple sclerosis, which affects mainly young adults, has yet not been
found. The aim of treatments is to de lay the disease´s progression and vent symptoms
which are associated with this condition.
This thesis is focused on the fight to prevent functional locomotive disorders in
order to at least, delay the deterioration caused by this disease. We describe multiple
sclerosis characteristics and the possibility of being influenced by physiotherapy, trying to
explain the causes of an originated functional locomotive disorders and the basis of reflex
therapy, which influences through receptors. Reflex therapy is based on the theory that
each periferical disorder causes a central response. Changes in motion stereotypes are then
centrally fixed and may continue even if the original periferical disorder fades away.
In two pa tients with multiple sclerosis therapy was concentrated on the princip of
functional locomotive disorders. The first patient had not developed motorical symptoms
as a result of multiple sclerosis, but mainly her symptoms indicated she had a sitting type
of job. The second patient has a disfunctional walking stereotype, so he uses a walking
stick and it causes a functional locomotive disorders. Both patient´s therapies were focused
on a concrete diagnose from the locomotive system. It was possible to influence some
changes but eventually mos t treatments depe nd o n patients, their motivation and
determination.

Keywords: multiple sclerosis, locomotive system, functional disorders, prevention, reflex
therapy
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1

ÚVOD
Roztroušená skleróza mozkomíšní je závažné onemocnění, které je většinou

diagnostikováno mezi 20. a 40. roke m věku. Celosvětově se s touto nemocí potýká
přibližně 3 miliony lidí, v České republice je to asi 13 000 jedinců z celkové populace.
Jedná se o autoimunitní chorobu postihující myelinové pochvy nervových vláken v
bílé hmotě mozku a míchy. Objevují se pestré klinické projevy, které mohou zanechat jen
minimální neurologický deficit, ale častěji dochází v centrální nervové soustavě k takovým
změnám, které postupně vedou až inva liditě nemocného. Onemocnění zasahuje jak do
fyzických, psychických, tak do sociálních oblastí života nemocných. Léčba proto vyžaduje
komplexní a specifický terapeutický přístup již od počátku onemocnění.
Roztroušenou sklerózu často provázejí bolesti hlavy, bolesti pohybového aparátu a
dechové obtíže. Jde o funkční poruchy hybného systému, které ale mohou výr azně
zhoršovat průběh a klinické příznaky roztroušené sklerózy. Příznaky RS (například
por uchy rovnováhy, zvýšené sva lové napětí, slabos t svalů) zhoršují po hybo vé návyky.
Vedo u k nesprávnému držení těla, neadekvátní spolupráci svalů a špatnému postavení
kloubů. Tím dochází, díky reflexním souvislostem, k přetížení části pohybového aparátu s
odezvou do celého pohybového systému.
V obecné části této práce popisuji jednak problematiku RS a jednak funkční
poruchy pohybového aparátu a to jak jejich vznik tak možnosti jejich terapie. V části
praktické se pak u dvou pacientů s diagnózou RS zaměřuji na funkční poruchy
pohybového aparátu, nikoliv na vyšetření a terapii symptomů spojených s RS.
Prevencí vzniku funkčních poruch jsou techniky zaměřené na správné držení těla
(například protahování svalů, dechová gymnastika, stimulace koordinovaného zapojování
svalů, atd.) a ovlivňování příznaků, které funkční poruchu způsobují (terapie na
neurofyziologickém podkladu).
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2

CÍL PRÁCE
Cílem této práce je ukázat pacientům trpícím roztroušenou sklerózou, že přesto, že

tato choroba není kauzálně léčitelná, je možné vhodnou prevencí oddálit vznik atak či
zpomalit progresi choroby. Prevencí je v tomto případě myšleno zabránění vzniku
funkčních por uch po hybo vého aparátu, které mohou pr ůbě h nemoc i zhor šovat. Dále na
základě prostudo vané literatury uvést prob lematiku nejen roztroušené sklerózy, ale i
funkčních poruch pohybového aparátu a posoudit efekt fyzioterapeutických postupů při
jejich terapii a prevenci jejich vzniku. Popřípadě uvést souvislost mezi RS a vznikem
funkčních poruch.
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OBECNÁ ČÁST A

3.1

CHARAKTERISTIKA RS
RS je v našich geografických podmínkách poměrně časté onemocnění, řadí se mezi

demyelinizační choroby. Příčina není doposud jednoznačně známá, ale v současné době se
považuje za chronickou zánětlivou imunitní poruchu, která je zprostředkována poruchou
buněčné imunity. Rozvoj onemocnění je ovlivňován jak faktory genetickými, tak i zevního
prostředí. (1)
Jak říká jméno, jde o ložiska roztroušená v centrální nervové soustavě. Jizevnaté
sklerotické vyhojení je pouze terminálním stadiem místního chorobného procesu.
Patologická ložiska se vyvíjí v etapách, nemoc probíhá nejčastěji v atakách a spontánních
remisích, které mohou být různě hluboké a dlouhé. (7)
Počátek onemocnění vídáme nejčastěji mezi 20. a 40. rokem věku, málokdy je RS
diagnostikována před 10. a po 60. roce věku. Jako u řady jiných autoimunitních chorob je
vyšší výskyt u žen, v poměru 2:1, důvodem jsou hormonální změny v pubertě a v
menopauze.
Epidemicky častější výskyt je v mírném pásmu severní polokoule, na jih od 45.
rovnoběžky je výskyt podstatně menší. Existuje řada pokusů, jak vysvětlit existenci
geografického gradientu. Pravdě nejblíže je asi představa, že v určitém klimatickém pásmu
se daří určité skupině virů, které sice nejsou vyvolavateli RS, ale mohou se pod ílet na
aktivaci imunitního systému, který k rozvoji choroby vede. Sociální a kulturní faktory
souvisejí se způsobem života různých skupin obyvatel, ovlivňují stravovací návyky, stav
výživy i hygienické a zdravotní podmínky. (6)

3.2

ETIOLOGIE A PATOGENEZE RS
Příčina nemoci není známá, ale pravděpodobně se jedná o autoimunitní chorobu.

RS se často objevuje po prodělání infekce tzv. slow viry. Antigenní podobnost virů s
antigeny myelinu vede k autoagresivnímu chování T- lymfocytů. Zřejmě každý člověk má
tyto T- lymfocyty. Rozdíl mezi člověkem, který onemocní RS, a člověkem, který
neonemocní, je ve schopnosti těchto buněk pomnožit se na určitý aktivační podnět.
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Aktivovaný T-lymfocyt produkuje látky bílkovinného charakteru, které dokáží aktivovat
mikrofágy a astrocyty k zánětlivému procesu.
V patogenezi RS nebyla přímo prokázána jen úloha virů, ale nacházíme i určité
dispozice, a to – dlouhodobé psychické vyčerpání, dlouhodobá fyzická zátěž, velké
hormonální změny, gravidita atd. Existují ještě další teorie o příčinách vzniku RS, jednou z
nich je alergie kombinovaná s určitými vlivy prostředí a výživy. (6)

3.3

PRŮBĚH NEMOCI

Průbě h hod notíme jednak z hlediska charakteristických rysů choroby a jednak
podle rychlosti progrese. (24)
Typický pr ůbě h je v atakách a remisích. Při atace se rozvíjí neurologická
symptomatika, po určité době se stav opět upraví a dochází k remisi. Po první atace může
dojít i ke kompletní úpravě a remisi až na několik let. (1)
Průběh relaps-remitentní (stadium atak a remisí)
U 85 % pacientů začíná onemocnění vznikem ataky, která se v různém časovém
období upravuje a je následována různě dlouhým obdobím remise bez nových klinických
příznaků (ať již s reziduem po první atace nebo bez něj). Atakovité období trvá asi 5-15 let.
Některé ataky mohou zanechat následky v podobě neurologického nálezu nebo invalidity,
některé se zcela upraví. Většinou však bě hem pos tupu nemoc i ubývá schop nosti repa race
následk ů. (6)
Primárně prog resivní průběh
U tohoto průběhu nejsou přítomny ataky, invalidita se vyvíjí pozvolna, většinou
v podobě spastické paraparézy dolních končetin. Patogeneticky jde o odlišný typ nemoci
s menší přítomností zánětu a větší př ítomnos tí de generativních změn na nervových
strukturách i oligodendrocytech. Postihuje asi 10-15 % pacientů, více mužů a vznik je
častější v pozdějším věku. (24)

11

Průběh s ekundárně prog resivní
Polovina pacientů přejde během prvních 10 let průběhu nemoci do stadia sekundární
chronické progrese. Zánětlivá aktivita se zmenšuje a převažují degenerativní pochody
v CNS. Ataky proto nejsou většinou tak nápadné, dochází spíše k pozvolnému nárůstu
invalidity. Přechod do sekundárně-progresivního stadia je dán vyčerpáním rezerv CNS,
každé další poškození zánětlivým dějem již vyvolá trvalé následky. (6)
Průběh relabující-progredující
Kromě neúplné úzdravy z atak je toto stadium charakterizováno progresí i mezi
atakami. Zánětlivá i degenerativní aktivita nemoci je u tohoto typu nejvyšší, často nemocné
těžce invalidizuje již během několika málo let. (24)

3.4

KLINICKÝ OBRAZ RS
Klinická symptomatologie je různá a je charakterizována přítomností jen

centrálních příznaků, které nasvědčují víceložiskovému postižení s postižením více
systémů v bílé hmotě. Převažující klinický obraz závisí na převažující loka lizaci
demyelinizačních ložisek. Jde především o následující projevy: (1)
1. Optická neuritida. Často bývá 1. stadiem RS, pacient má zamlžené vidění až ztrátu
zraku, výpadky zorného pole, někdy snížené vnímání ostrosti a barev, dále bolest za
bulbem a při pohybu bulbu. Může se upravit zcela bez následků, vzácně však může
zanechat až slepotu.
2. Senzitivní projevy. Většinou jde o asymetrické parestezie a dysestezie HKK nebo DKK.
Častý je poc it stažení ko lem trupu.
3. Motorické symptomy jsou centrální parézy různého stupně, provázeny spasticitou a
postihují častěji DKK. Jde o mono, hemi i paraparézy. Nemocní udávají spíše zvýšenou
únavnos t a nejistotu při chůzi, slabost nebo neobratnost ruky.
4. Postižení hlavových nervů (postižené jsou dráhy, přivádějící impulzy k jádrům
hlavových nervů, nikoli přímo periferní nervy). Objevují se okohybné poruchy a to
nejčastěji dvojité vidění, eventuelně nystagmus. Dále se může objevit paréza n. facialis
nebo parézy v oblasti postranního smíšeného systému projevující se dysartrií a v
konečných stadiích nemoci i poruchami polykání. V neposlední řadě se může objevit i
neuralgie trigeminu.
12

5. Mozečkové poruchy jsou poměrně časté, různé intenzity, kolísají od lehké ataxie jedné
končetiny až po těžkou ataxii chůze či poruchy rovnováhy. Může se objevit výrazný
intenční tremor.
6. Ataxie spinálního původu přispívá k nejistotě při chůzi. Je spojena s poruchou
hlubokého čití, vázne přívod informací z kloubních a šlachových tělísek zadními míšními
provazci k vyšším centrům pro řízení motoriky.
7. Často se objevuje vertigo, které je někdy provázeno nauzeou, stěžuje pacientovi pohyb
v prostor u.
8. Poruchy močení jsou většinou úměrné poruše hybnosti DKK. Nejčastěji jde o nucení na
močení, kterému musí být okamžitě vyhověno, později se může objevit i retence nebo
inkontinence.
9. Poruchy vyprazdňování. Nejčastěji zácpa a inkontinence stolice obtěžují asi 60%
pacientů.
10. Sexuální poruchy jsou častější u mužů, jde především o poruchy erekce
11. Jeden z nejčastějších nespecifických příznaků je únava. Existuje pro ni více vysvětlení.
Teplo, které únavu zvyšuje, dále menší počet nervových vláken v CNS, ale i bolest a
ostatní příznaky, které ruší normální spánek pacienta.
12. Deprese. Lze ji považovat za běžnou reakci na chronické nevyléčitelné onemocnění,
ale může jít i o následek vlastního chorobného procesu. Méně vídaným příznakem je
euforie, která bývá přítomna v souvislosti s kognitivní poruchou. Vysvětlujeme si to
přítomností plak ve frontálních lalocích či v limbickém systému.
13. Kognitivní poruchy se objevují s postupujícím chorobným procesem a týkají se hlavně
paměťových funkcí a soustředění, rozumové schopnosti bývají zachovány.
14. Paroxysmální symptom. Jde o pocit projetí elektrického proudu při předklonu hlavy, s
paresteziemi do končetin. Je to důsledek podráždění ložiska v krční míše.
15. U pacientů s RS se také mohou vyskytnout epileptické záchvaty, nejčastěji Jacksonské
záchvaty. Mnohdy souvisejí s výskytem plak v podkorové oblasti. (6)

3.5

TERAPIE RS
Kauzální léčba zatím neexistuje. U remitentních forem je vhodná imunomodulační

léčba interferonem-beta, jelikož snižuje frekvenci atak. Dále se aplikuje prednison nebo
ACTH, ale kortikoidy mají značné vedlejší účinky a kontraindikace a také mohou způsobit
13

značné zhoršení nemoci při pokusu o vysazení léčby. Někdy jsou vhodné i inhibitory
imunitní reakce. Při spasticitě se podávají spasmolytika tak, aby snížení spazmu neomezilo
lokomoci a stabilitu. Při uroinfekci se podávají uroseptika a antibiotika. (21)
Důležitá je léčba režimová a životospráva, vzhledem k existenci určitých
provokačních faktorů. Platí základní zásada: žádná nadměrná fyzická nebo psychická
zátěž, veškerou činnost provádět pouze do prvních známek únavy, což je u různých
nemocných velice individuální. Otázce únavy je dále věnována samostatná kapitola. (1)
Dále je vhodné doplňovat vitamin E a vitaminy skupiny B, které jsou potřebné pro
činnost nervového systému a je znám jejich pozitivní vliv na zmírňování některých
př íznaků RS. (6)

3.6

FYZIOTERAPIE PACIENTŮ S RS
Rehabilitace patří zcela neodmyslitelně do léčby RS. V prvních stádiích chorob y je

zaměřena na udržení co nejlepší fyzické kondice pacienta, ve stadiích neurologických
příznaků na obnovení funkce a úlevu spasticity, v pozdějších stádiích na udržení
sebeobsluhy a prevenci nevratných změn (kontraktur, dekubitů…). Již v časných fázích
choroby by měl být pacient motivován k aktivnímu přístupu k fyzioterapii.
Stejně tak lázeňské pobyty, které jsou zaměřené na intenzivní rehabilitaci, umožní
nácvik pravidelných návyků rehabilitačního cvičení a přesvědčí méně motivované pacienty
o jejich účinnosti. Zákaz fyzické aktivity platí výhradně pro akutní stav při atace nemoci.
(6)
Rehabilitační program upravujeme vždy podle stavu, v jakém nemocný do léčení
přichází, podle obrazu choroby a jejího průběhu a podle toho, zda jde o ataku nebo remisi.
V subakutním a chronickém stádiu zlepšujeme zachované hybné mechanismy.
Nesmíme dovolit, aby nečinnost zhoršovala funkci svalů více než sama nemoc. Provádíme
nácvik stoje a chůze a výcvik horních končetin pro úchop, svalů ramenního pletence pro
lokomoci na vozíku, pro chůzi v chodítku nebo pomocí berlí. (17)
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3.6.1 REHABILITACE V AKUTNÍM STADIU
V akutním stádiu ukládáme nemocného na lůžko, do klidu, který ulehčuje reparační
pochody. Dbáme na to, aby byl nemocný na lůžku správně uložený a polohujeme
končetiny a trup. (12) Správným uložením nemocného zabráníme vzniku deformit,
kontraktur, omezenému pohybu v kloubech i vzniku dekubitů. Při polohování vycházíme
ze zásady, že postavení a pohyby dolní končetiny slouží pro lokomoci, horní končetiny
pro sebeobslužné pohyby. Poloha se mění podle vývoje choroby a podle potřeb pacienta.
Pro dodržení této zásady vycházíme ze správného stoje a sedu a polohy na lůžku k tomu
přizpůsobujeme. (5)
V akutním stádiu se vyvarujeme nadměrné fyzické zátěži, provádíme jen dechové
cvičení, izometrické kontrakce svalů a pomalé pasivní pohyby, kterými udržíme v
kloubech normální pohybové exkurze. (12) Dechová cvičení používáme tam, kde je
snížena plicní ventilace a dále při nácviku správného stereotypu dýchání. Dechová cvičení
dělíme na základní a speciální. Základní dechovou gymnastiku používáme při jednotlivých
cvicích zaměřených na normální rytmus dýchání v koordinaci s pohybem. Speciální
dechovou gymnastiku lze rozdělit na dýchání statické, dynamické a vědomě prohloubené.
U statické ho, klido vého dýchání, nacvičujeme př i normálním rytmu dýchání tzv.
prohloubené dýchání, dále nacvičujeme změnu rytmu a např. hláskovaný výdech, který se
používá pro udržení napětí dýchacích svalů. Dynamické dýchání je spojené s pohyby
končetin a trupu. Úkolem je nacvičit správný stereotyp dýchání během pohybu. Dýchání
vědomě prohloubené je dýchání do určité části hrudníku s jejím prodýcháním a uvolněním
pohybu hrudního koše. (5)
Jakmile se stav nemocného zlepší, přidáváme stále více cviků tak, abychom
procvičili celé tělo s ohledem na specifické problémy pacienta (parézy, spasticita, ataxie
atd.). Cvičíme jen krátkou dobu, několikrát denně a cvičení rozdělíme na několik častí,
abychom pacienta nepřetěžovali. (12)
Díky kondičnímu cvičení chceme udržet stávající fyzický stav – pohyblivost
kloubů, s valovou funkc i, s valový tonus, správnou funkci vnitřních orgánů a nervosvalovou
koor dinaci. Zachová vá určitý stupe ň trénovanosti or ganismu a zabraňuje imobilizačnímu
syndromu. Účelem kondičního cvičení je zamezit vzniku komplikací, přispět ke zvýšení
metabolismu, pomoci k urychlení regeneračních a reparačních pochodů a zmenšit
psychické trauma při těžších onemocněních. (5)
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Fyzikální terapii nepoužíváme, protože existuje možnost zhoršení stavu pacienta.
Po odeznění akutního stádia, chráníme nemocného před tělesným i duševním přetěžováním
a před infekcí. (12)

3.6.2 REHABILITACE V SUBAKUTNÍM A CHRONICKÉM STADIU
V remisi, tedy v době mezi atakami choroby, a při chronickém typu postupujeme
individuálně podle stavu nemocného a podle jeho reakcí na cvičení. I když poslední
výzkumy ukázaly, že náročná a dlouhodobě prováděná svalová cvičení nezhoršují průběh
choroby, nepřeháníme cvičení nikdy až do výrazné únavy. Přehnané cviky a neuvážená
fyzikální terapie by mohly vyvolat novou ataku chorob y.
Na zmírnění spasticity a zároveň na pos ílení paretických svalů a na vyvolání volní
hybnosti v plegických svalech používáme všechny facilitační postupy. Snažíme se snížit
hyperaktivitu napínacího reflexu mírným protahováním spastických svalů, ale jen do té
míry, aby se napínací reflex nevyvolal. Při stabilizovaných stavech dopor učujeme ovlivnit
spasticitu fyzikální léčbou. Obklady s ledem snižují spasticitu a dráždivost při napínacím
reflexu, ulehčují volní pohyby a zlepšují koordinaci ve stoji a při chůzi.
Kromě snížení spasticity je důležitá i úprava por ušené svalové koor dinace a taxe.
Pro odstranění ataxie používáme Frankelovo cvičení. Postižení horních končetin ataxií
spolu s parézou anebo ataxií dolních končetin značně znemožňuje použití holí a berlí, proto
používáme různé typy chodítek.
Pokud se zhorší celkový stav nemocného, snižujeme počet cviků a regulujeme
rehabilitační program. (12)

3.6.3 FYZIOTERAPEUTICKÉ

POSTUPY

V SYMPTOMATICKÉ

LÉČBĚ

SPASTICITY
Pomalé setrvalé protahování spastických svalů pomáhá ke zvýšení délky
extrafuzálních svalových vláken a zvýšení adaptace intrafuzálních vláken. Dále je vhodné
polohování v pozicích s protažením a volba poloh, které spasticitu nezvyšují, např. poloha
na zádech provokuje spasmus extenzorů, v poloze na břiše převládá tonus flexorů
kyčelních a kolenních kloubů. Dále můžeme použít prohloubený výdech, který snižuje
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úroveň excitability alfa-motoneuronů, kromě toho je vhodná akupunktura, akupresura,
relaxační techniky v podobě Schultzova autogenního tréninku nebo jóga. V neposlední
řadě je to aplikace dlah, ortéz, elastických bandáží či sádrování.
Pro dosažení adekvátní kontroly kontrakce a relaxace a pro nácvik relaxace
spastických s valů v klidu a během pohybu používáme biofeedback.
Lze využít i fyzikálních prostředků, jako je lokální a celková kryoterapie,
vodoléčebné procedury, plavání a cvičení v bazénu (ideální teplota vody je 24° – 27,5°C),
z elektroterapie

hlavně

elektrostimulace

antagonistů

spastických

svalů,

TENS,

magnetoterapie anebo laser. (20)

3.6.4 FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY V SYMPTOMATICKÉ LÉČBĚ PORUCH
ROVNOVÁHY
U RS je výrazně ovlivněn charakter pohybu: jeho časování, iniciace, koordinace a
schopnost provést izolovaný pohyb. Narušeny jsou i další aspekty jako je plynulost,
centrované postavení kloubů i normální somatosenzorický vstup (taktilní čití, s tereognozie,
polohocit, pohybocit, propriocepce). To vede k neschop nos ti ko ntrolovat dynamické
interakce mezi jednotlivými segmenty těla, narušení balančních reakcí a tedy i
k neschopnosti udržení stabilní po lohy vůči gravitaci.
Pro ovlivňování poruch rovnováhy je možné využít posturomed, hippoterapii,
Frankelovo cvičení, cvičení na labilních plochách, cvičení v bazénu, stabilizaci
proximálních kloubů končetin a trupu, nácvik jednotlivých pohybů, rytmickou stabilizaci,
biofeedback, zlepšení vnímání tlaku a malé rytmické po hyby. (20)

3.6.5 FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY V SYMPTOMATICKÉ LÉČBĚ TŘESU
Ovlivnění třesu je obtížné, ale přesto možné. Pozitivní vliv na snížení třesu má
např. použití závaží. Dále je užitečná redukce volně se pohybujících kloubů (např.
zafixováním loktů k trupu) nebo práce v uzavřeném kinematickém svalovém řetězci.
Amplituda třesu se zhoršuje s mírou stresu, proto se při jeho ovlivňování osvědčily i různé
relaxační techniky. (20)
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3.6.6 AEROBNÍ TRÉNINK
Aerobní aktivita je pohybová činnost vytrvalostního charakteru střední intenzity,
která přiměřeně zatěžuje oxidační metabolizmus a příznivě ho ovlivňuje.
Klíčovou roli hraje vhodný předpis aerobní aktivity. Tedy takové dávkování tělesné
aktivity, od kterého očekáváme optimální ovlivnění fyzického stavu. Pro adekvátně
předepsaný cvičební program musí mít zátěž správnou intenzitu, trvání, frekvenci a způsob
zatížení. Obecné doporučení aerobního tréninku pro RS uvádí, že aerobní trénink by měl
probíhat 2–3x týdně po dobu 20–30 minut nebo 2x 10–15 minut při 65–75 % maximální
TF odpovídající 50–70 % VO2max (maximální spotřeba kyslíku). Jako vhodné pohybové
aktivity aerobního typu se doporučují tzv. cyklické sporty, mezi které patří zejména jízda
na rotopedu, veslařském trenažeru, rychlejší chůze, nordic walking, plavání, turistika nebo
jízda na běžkách.
Určení správné intenzity zatížení je nejdůležitější částí doporučení pohybové
aktivity. Intenzita musí být přiměřená, aby zajistila dostatečnou fyziologickou činnost,
nesmí však být tak vysoká, aby poškodila pacienta. Nejběžnější laboratorní vyšetření, které
se používá ke stanovení intenzity zátěže je spiroergometrie prováděná na bicyklovém
ergometru. Pro kontrolu intenzity zátěže se nejčastěji využívá TF, kterou si pacient může
při cvičení měřit sám pomocí tzv. sporttestru a podle údajů může regulovat intenzitu
cvičení. Pacienti s RS se však nemohou řídit jen srdeční frekvencí, ale zejména
subjektivním vnímáním zátěže. Délka cvičení se postupně mění podle reakce organizmu na
zátěž. V praxi se osvědčuje tzv. intermitentní trénink, do jehož průbě hu jsou zařazovány
kratší pauzy. Tento trénink zajišťuje snížení neadekvátní únavy a svalové slabosti a
urychluje regeneraci. (33)

3.6.7 OVLIVNĚNÍ BĚŽNÝCH DENNÍCH ČINNOSTÍ
Z velké části se ovlivňováním běžných denních činností zabývá ergoterapeut
(nácvik oblékání, sebeobsluhy, atd.) a ortotik (kompenzační pomůcky). I v této ob lasti má
však fyzioterapeut velké možnosti:
-

přenesení principu terapie do různých možných situací běžného života
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-

nácvik pohybových aktivit v kontextu běžného života, např. nácvik lokomoce na
vozíku, atd.

Bez této odborné pomoci se lidé prakticky nemohou znovu začlenit do běžného života.
Mohou být vybaveni nejlepšími pomůckami, pokud je však nedokáží ovládat, jsou pro ně
zbytečné. (20)

3.6.8 SPECIÁLNÍ METODY POUŽÍVANÉ VE FYZIOTERAPII RS

A) Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Základním neurofyziologickým mechanismem PNF je cílené ovlivňo vání aktivity
motoneuronů aferentními impulsy ze svalovýc h, šlachových a kloubních proprioreceptorů.
Kromě toho jsou míšní motoneurony ovlivňovány prostřednictvím eferentních impulsů
z mozkových center, která mj. reagují na aferentní impulsy z taktilních, zrakových a
sluchových exteroreceptorů. (18)
Pohyby, které technika používá, jsou převzaty z přirozených po hybů zdravého
člověka. Jsou to prostorové pohyby, při kterých pracují velké svalové skupiny v několika
rovinách. Pohyby horních i dolních končetin i trupu jsou uspořádány do pohybových
vzorců, které mají spirální a diagonální průběh. Spirální průběh udává vzorci rotaci, kterou
pohyb začíná, v průběhu vzorce v rotaci pokračuje a rotací také končí. (5)
Významnými prvky PNF jsou standardní pohybové vzorce (patterns), v jejichž skladbě
hraje významnou roli diagonální a spirálovitý průběh pohybu. (18)
Pohyb začíná z maximálního protažení rotací a postupně se zapojují ostatní složky
pohybu od distálních částí k proximálním částem. Jestliže je facilitační vzorec proveden
v normálním časovém sledu, je celkový pohyb plynulý a koo rdinovaný.
Kabatova metoda používá několik facilitačních mechanismů. Je to protažení svalu,
které je provedeno rychle, nesmí vyvolat bolest a svaly nesmí setrvat v protažení dlouho.
Důraz je kladen zejména na rotaci, která svaly dokonale protáhne. Dále maximální odpor,
který vyvolává iradiaci aktivity ze silných svalů do svalů slabších. Dále pak úchop, kterým
pomáháme pohybu, klademe odpor a současně řídíme směr pohybu. Dalším facilitačním
mechanismem je trakce a komprese, kdy trakce kloubů facilituje flexorové skupiny svalů a
komprese extenzorové skupiny. Nakonec jsou to povely, které volíme podle schopnosti
spolupráce pacienta. (5)
V konceptu PNF se dále uplatňují tyto zásady:
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-

jednou z vůdčích snah je mobilizace nevyužitých rezerv centrálního nervstva
v oblasti řízení motorických funkcí

-

pohybová reedukace vychází z jednoduchých pohybů, které odpovídají aktuálním
motorickým schopnostem pacienta a které jsou součástí přirozených pohybových
aktivit. (18)

B) Bobath koncept (Neurodevelopemental treatment)
Podstata Bobath konceptu vychází z pozorování, že centrálně podmíněné poruchy
motoriky se projevují těmito patologickými příznaky:
-

abnormálním svalovým tonem (hypotonie, hypertonie, spasticita)

-

přítomností vývojově nižších tonických reflexů a s tím spojených pa tologických
pohybových vzorců

-

poruchami reciproční inervace, které vedou ke kontrakcím nebo k současnému
útlumu agonistů a antagonistů.

Tyto patologické projevy, které pacientům znesnadňují život, se podařilo Bobathovým
příznivě ovlivnit, a to prostřednictvím:
-

inhibice patologických hybných a posturálních vzorců a spasticity

-

facilitace normálních pohybových i posturálních vzorců

-

stimulace ke zlepšení vnímání polohy, žádoucího zvýšení svalového napětí. (18)

Základem metody Bobathových je jak omezení patologických reflexů a abnormálního
svalového napě tí, tak i umožnění fyziologického průběhu pohybů. Úspěšnost konceptu
záleží na tom, do jaké míry se podaří integrovat jeho principy do bě žného denního života.
V léčbě často hovoříme o 24 hodinové terapii. Je však nutné, aby se na něm podíleli nejen
lékaři a terapeuti, ale i zdravotně pečovatelský personál a rodina pacienta.
U dospělých pacientů usiluje metoda Bobathových zejména o redukci asociovaných
reakcí – pohyb má probíhat podle fyziologického vzoru a typické spastické pohybové
vzorce jsou nežádoucí. Terapie se zaměřuje na snížení spasticity a podporu funkce jejích
antagonistů. (16)

C) Koncept vzpěrnýc h cviče ní dle Ros withy Brunkow
Terape utický ko ncept Brunko wové je založen na aktivaci diagonálních svalových
řetězců, k terá umožňuje:
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-

zlepšování funkce oslabených svalů

-

stabilizační trénink pá teře a končetin bez nežádoucího zatížení kloubů

-

reedukaci správných pohybů bez nežádoucích složek po hybu.

Hlavním terapeutickým prostředkem jsou typická vzpěrná cvičení, jejichž základem je
aktivní maximální dorzální flexe rukou a nohou, prováděná vzpíráním zápěstí a dlaně,
respektive pa ty v distálním směru proti pomyslnému odporu nebo také proti pevné ploše.
Dor zální flexe ruko u a nohou aktivuje svalové řetězce, jejichž fixní bod je proximálně a
aktivace postupuje z distálních částí končetin. (18)
Jde v podstatě o reflexní léčbu bez kožní či proprioceptivní stimulace. Metoda je
rozpracována do 6 týdnů. Postavení horních a dolních končetin vyvolává aktivitu
svalového řetězce a opakováním se udržují reflexní dráhy této neuromuskulární aktivity.
(5)

D) Frenkelova metoda
Jde o soustavu (opakovaných) cvičení k reedukaci normálních pohybů u pacientů
s ataxií, s postupem od jednoduchého ke složitějšímu. Hlavním cílem je odstranění ataxie a
pohybové inkoordinace, které jsou důsledkem výpadu aferentních propriocepčních
informací ze svalů, šlach, kloubních pouzder a vazů při postiženích míchy nebo mozečku.
Dle druhu ataxie se cvičení provádí s nebo bez zrakové kontroly. (18)

E) Metoda Feldenkrais
Podstata Feldenkraisovy metody je uvědomělé vnímání a ovládání pohybů a poloh
jednotlivýc h částí těla. Metoda není orientována na projevy nemoci, ale hlavním cílem je
rozšíření pohybového potenciálu, což ovšem může příznivě ovlivňovat i různá zdravotní
postižení.
Lekce jsou zaměřeny na vnímání aktivity jednotlivýc h svalů, na zlepšení
vnímavosti pro jemné pohybové nyance, na vnímání změn polohy jednotlivých částí těla
v prostoru, vnímání tlaku určitých částí těla na podložku, vnímání zvýšeného prokrvení
aktivních partií, končetin, atd. (18)
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F) Reflexní lokomoce
Pojem reflexní lokomoce je v rámci Vojtovy metody používán jako synonymum
pro tuto metodu. Teorie vychází z principů neurofyziologie a biomechaniky, které jsou
integrovány do konceptu vývojové kineziologie. Metodologie se skládá z diagnostiky a
terapeutických postupů.
Diagnostika:
Diagnostika má 3 součásti. Je sledováno aktivní držení těla ve dvou základních
polohách, tedy na břiše a na zádech, později v sedu či stoji (posturální aktivita). Pomocí 7
polohových testů je hodnocena posturální reakce. Je také provedeno vyšetření reflexů,
zaměřené především na přítomnost primitivních reflexů. Toto vyšetření umožňuje odhalení
již velmi malých změn a zahájit tak včasnou terapii.
Terapie:
Terapie je postavena na využití dvou umělých globálních lokomočních vzorů,
kterými jsou reflexní plazení (RP) a reflexní otáčení (RO).
Při terapii jsou oba vzory nebo jejich části využívány tak, že je pacient nejdříve
uveden do určité výchozí polohy a poté jsou tlakem drážděny přesně určené spouštěcí
zóny. Aference daná touto výchozí polohou a drážděním spouštěcích zón má charakter
především propriocepce, ale i exterocepce a podle profesora Vojty i interocepce. Touto
aferencí jsou v CNS spuštěny vrozené pohybové vzory, jejichž pohybový obsah pak lze
pozorovat jako koordinovanou aktivitu určitých svalů a svalových skupin vedoucí
k určitému pohybu. (27)

G) Sensomotorická stimulace
Je to léčebná technika, která se zabývá funkčními poruchami hybnosti vzniklými na
základě útlumu (inhibice). Řadíme ji mezi techniky komplexní, které využívají složitých
pohybů ke zlepšení či obnovení určité pohybové funkce.
Problematikou útlumu a aktivace utlumených motoneuronů se zabývá celá řada
metod. Tyto metody vycházejí z poznání, že hybný systém je nutno chápat jako celek, tj.
kostně – kloubní, svalový a nervový systém jsou považovány za klinickou jednotku.
V zásadě tyto techniky využívají stimulace aferentních systémů k facilitaci motorických
eferentních center a drah. Jsou to facilitační techniky, mezi které můžeme zařadit i
senzomotorickou stimulaci.
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Každý úraz vede ke změně propriocepce, ta vede ke svalové inkoordinaci, a to je
hlavní příčina vzniku instabilního kloubu. Proto i při lokální poruše, která má mechanickou
příčinu, musíme vzít v úvahu nervový systém a zaměřit terapii jak místně tak i celkově.
SMS vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. První stupeň je
charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení. Na
tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně její senzorická a motorická
oblast. Řízení pohybu na této úrovni je pomalé, tento proces vyžaduje výraznou kortikální
aktivaci. Proto se po dosažení alespoň základního provedení pohybu CNS snaží přesunout
řízení pohybu na nižší podkorová centra. Tento druhý stupeň motorického řízení je méně
únavný a rychlejší, ale jednou fixovaný pohybový program se těžko mění. Pomocí SMS
druhý stupeň motorického učení urychlujeme.
Cílem SMS je tedy dosažení rychlé reflexní automatické aktivace žádaných svalů, a
to v tako vém stupni a časovém sledu, aby pohy by nevyžado valy výr aznější ko ntrolu
mozkové kůry.
Technika SMS obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých
posturálních polohách. Pomocí této techniky můžeme dobře ovlivnit nejčastější pohybové
aktivity člověka, mezi které patří sed, stoj a chůze. Usnadňuje rozbití špatných
pohybových stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro
správné držení těla ve stoji i v sedě pro zlepšení stability a chůze.
Při nácviku pohybu jde o kombinaci volního a reflexního pohybu. Chceme odstranit
volní kontrolu hybnosti a přesunout odpovědnost za řízení pohybu na podkorová centra,
chceme tedy dosáhnout zautomatizování pohybu. (5)

3.6.9 NOVÉ TRENDY V POHYBOVÉ TERAPII

Walking school
Podle Severoamerické statistiky má velká většina lidí s RS zachovanou schopnost
chůze, nicméně mnozí z nich musí užívat hůl, francouzské hole nebo chodítko. Chůze s
jednou či dvě mi holemi však musí být vyko návána v dvoudobé m rytmu a diagonální
spoluprací. Nácvik chůze (walking school) je tréninkový program jehož hlavním cílem je
zlepšení techniky chůze, rychlosti chůze a výdrže.
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Wheelchair schoo l
Wheelchair school je tréninkový program pro jedince, kteří převážně či stále užívají
invalidní vozík. Podle Severoamerické statistiky je 25 % osob s RS vozíčkáři. Tréninkový
program pro vozíčkáře zahrnuje:
- dynamický ne uromotor ický trénink
- trénink specifických dovedností potřebných k ovládání vozíku
- kondiční trénink
- úvod do her, sportu a tance na invalidním vozíku.
Sportovní seminář
Sportovní seminář umožňuje lidem s RS seznámit se s vhodnou sportovní
nabídkou. Vzhledem k tomu, že RS postihuje především dospělou populaci, účastní se
těchto seminářů pacienti:
- se sportovní anamnézou, kteří mohou pokračovat ve sportovních aktivitách
- se sportovní anamnézou, ale současnými limity (těm je nezbytné poskytnout pomoc v
nalezení vhodného sportu, případně s odpovídající modifikací)
- bez zkušeností, ale se zájmem o sport. (31)

3.7

RHB A ÚNAVA
Únava je při RS jedním z nejobtížnějších symptomů. Její odezvu lze těžko popsat a

je obtížné jí porozumět, avšak zvládnout ji může pomoci, když se pacient naučí přizpůsobit
jí svou denní rutinu. Pro mnoho lidí může být únava tím nejobtížnějším symptomem,
určujícím jejich stav. (32)
Každý typ únavy u RS vzniká na základě specifických patofyziologických
mechanismů a vyžaduje vhodný léčebný přístup, který by měl být, vzhledem k množství
potenciálních příčin, komplexní:
-

změna režimu (zařazení spánku a odpočinku během dne, změna úrovně aktivity
doma a v práci)

-

změna d ietních a stravovacích návyků

-

farmakologická léčba (ovlivnění vlastního onemocnění, potlačení zánětu)

-

symptomatická terapie deprese, bolesti, spasticity a třesu

-

psychoterapie
24

-

ergoterapie (volba energii šetřící strategie a pomůcek ulehčujících vykonávání
běžných denních aktivit, úprava prostředí)

-

fyzioterapie (ovlivnění příznaků asociujících s únavou: spasticity, bolesti, poruch
rovnováhy, třesu, svalové slabosti, ovlivnění poruch dýchání, ovlivnění dekondice).
(20)

3.8

PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE
Úlohou ps ychosoc iální rehabilitace je naučit pacienta s chorobo u žít a umožnit mu

dosažení co nejvyšší úrovně kvality života. Cílem je sociální reintegrace nemocného,
pomocí týmové spolupráce odborníků – lékařů, fyzioterapeuta, zdravotní sestry,
psychologa a dalších odborníků a samozřejmě rodiny, přátel či kolegů.
Psychosociální rehabilitace se zabývá diagnostikou a terapií psychosociálních
problémů, které vyplývají z postižení, způsobe ného chronickým onemocněním anebo
úrazem. (13)

3.9

TESTOVÁNÍ PACIENTŮ S RS
V klinické praxi a na našich domácích pracovištích se nejčastěji používá skórování

stupně disability podle Kurtzkeho škály. (6) (viz příloha č.1)
Lepší orientace při sestavení terapeutického plánu je v rozdělení Kurtzkeho škály
do 4 stádií onemocnění RS :
1. – lehké postižení ( Kurtzke 0, 1, 2 )
2. – střední postižení ( Kurtzke 3, 4 )
3. – těžké postižení ( Kurtzke 5, 6, 7, 8 )
4. – velmi těžké postižení ( Kurtzke 9 ) (25)

Test Barthelové (Barthel index – BI)
Jde o nejznámější test aktivit užívaný v léčebné rehabilitaci. Vznikl v r. 1955
původně

pro

hodnocení

funkční

zdatnosti

a

soběstačnosti

u

chronických

neuromuskulárních onemocnění.
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Test hodnotí 10 činností (přijímání potravy, koupání, osobní hygiena, oblékání,
kontinence močového měchýře, kontinence konečníku, užívání WC, přesuny, lokomoce a
chůze po schodech). Každou z funkcí hodnotíme po 5ti bodech (0 = plná pomoc, 10 = plná
nezávislost). Celkové rozpětí skóre je 0 – 100 bodů.
Test funkční s oběstačnos ti (Functional I ndependente Meas ure – FIM)
Test hodnotí 18 činností v šesti kategoriích (osobní péče, kontinence, přesuny,
lokomoce, komunikace a sociální aspekty). Každou z funkc í hod notíme sedmi stupňovou
bodovou škálou (1 = plná pomoc, 7 = plná soběstačnost).
Pro svoji přesnost je vhodný jako standard ve vyšetřeních, pro sledování průběhu
terapie a pro argumentaci terapeutických postupů. Předností FIM proti jiným testům je, že
současně hodnotí možnosti lokomoce a aktivity denního života s kognitivními funkcemi.
Dotazník kvality života Short Form – 36
Dotazník obsahuje 36 otázek. Byl vytvořen pro použití v klinické praxi i pro
zjištění statistických dat o zdravotním stavu obyvatelstva. Zahrnuje výběrovou škálu
v osmi oblastech problémů:
1) omezení fyzických aktivit v důsledku zdravotních problémů
2) omezení sociálních aktivit v důsledku fyzických a emocionálních problémů
3) omezení obvyklých činností v důsledku fyzických zdravotních problémů
4) bolest
5) všeobecné mentální zdraví, psychologické poruchy
6) omezení v běžných aktivitách v důsledku emocionálních problémů
7) vitalitu (míru energie, únavu)
8) obecné hodnocení zdravotního stavu. (26)
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4

OBECNÁ ČÁST B

4.1

STAVBA A FUNKCE POHYBOVÉHO SYSTÉMU
Pohybový systém pracuje pod kontrolou vědomí. Vlastní pohyb těla nebo jeho

segmentů je vnějším projevem pouze jedné z funkcí tohoto ústrojí. Další, stejně důležitou
funkcí je držení těla a jeho zpevnění. Pohybový systém při svém fungování nepřetržitě
vstupuje do interakce s fyzikálními vlivy prostředí. Zvláště jedna ze sil, působících na
lidské tělo, má velkou důležitost a tou silou je gravitace. Působe ní zemské přitažlivos ti
může lidské tělo vzdorovat pouze pokud se nachází v tzv. rovnovážné poloze. (2)

4.2

KOSTERNÍ SVAL A SVALOVÉ SYSTÉMY

Vlastními výkonnými orgány pohybového systému jsou kosterní svaly. Základní
stavební jednotko u sva lu je svalové vlákno, které ovšem má svoji vnitřní strukturu,
tvořenou vláknitými bílkovinnými molekulami, řetězovitě řazenými v mikrofilamenta. Ty
se pak sdružují do svalových fibril a vlastní svalové vlákno je celým svazkem takových
myofibril. Každé vlákno má vazivový obal a spolu se svalovými vlákny, spojenými do
snopečků, vytváří tyto obaly velmi pevnou síť. Na tento vazivový skelet se upínají šlachy
svalu. (3)
Vlastní provedení pohybového úkolu (změna polohy některého tělesného segmentu
nebo fixace pos tavení některé části těla) je většinou zajišťováno několika svaly společně.
Téměř vždy se svaly sdružují do tzv. funkčních svalových skupin podle konkrétního úkolu.
Podle funkce, kterou svaly zastávají při konkrétním pohybu, lze rozeznat
následující typy s valů :
a) agonista - sval hlavní, za daných okolností se nejvíce podílí na vykonání pohybu
b) synergista - sval vedlejší působící ve směru hlavního svalu, v případě potřeby může
suplovat jeho funkc i
c) antagonista – sval působící v opozici agonistů, při pohybu se tedy natahuje (pokud je
zkrácen , omezuje rozsah pohybu)
d) fixační svaly – na pohybu se přímo nepod ílí, fixací určitého tělesného segmentu
umožňují správné provedení pohybu
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e) neutralizační svaly – dle Jandy jsou to svaly, které neutralizují druhou směrovou
komponentu agonisty. (9)
Všechny svaly si udržují svalový tonus neboli klidové napětí, který je tedy základní
formou aktivity svalu . Jeho úroveň ovlivňuje celá řada faktorů. Kromě individuální úrovně
dané geneticky, se výrazně projevuje celkový rozvoj svalstva, psychický stav a okolní
teplot a. Svalový tonus je také součástí ochranných mechanismů působících při poranění
nebo narušení funkce. Projevem vlastní práce svalu je svalová kontrakce. Jejím výsledkem,
však nemusí být přímo pohyb. Můžeme rozlišit několik typů kontrakce:
a) kontrakce koncentrická - je taková, při níž se sval viditelně zkracuje od
obou konců ke středu, následkem je patrná a rychlá akce
b) kontrakce excentrická - sval se v podstatě prodlužuje vlivem síly, která působí proti
němu a vykonává tak brzdnou práci
c) kontrakce izometrická - délka svalu zůstává stálá, ale mění se napětí ve svalu. Za
formu izometrické kontrakce můžeme označit i svalový tonus.
Podle převažujícího druhu aktivity, kterou sval vykonává se svaly specializují, jak
funkčně, tak anatomicky. Rozeznáváme tedy dva svalové systémy:
1) Tonický svalový systém:
Fylogeneticky starší, tonický systém je tvořen svaly s velkým po čtem svalových
vláken. Vlákna jsou bohatá na bílkovinu myoglobin, která je schopna akumulovat kyslík,
tzv. červená vlákna. Z hlediska funkce se tato „pomalá vlákna“ podílí na dlouhodobých
výkonech, vyznačují se vytrvalým stahem s dlouho přetrvávajícím napětím, menší
unavitelností a velkou odolností vůči toxickým a infekčním podnětům. Tento systém
převažuje u skupiny svalů zajišťujících vzpřímené držení těla neboli svalů posturálních.
Z hlediska potencionálního vzniku poruch svalové funkce, převažuje u těchto svalů
tendence ke zkrácení. Závisí na okolnostech, zda se tendence projeví.
2) Kinetický svalový systém:
Systém kinetický je tvořen bílými vlákny s nízkým obsahem myoglobinu,
vyznačujícími se rychlou a silnou reakcí na podnět a snadnou unavitelnos tí. Tento systém
je fylogeneticky mladší a je zastoupen především u skupiny svalů fázických s převažující
tendencí k oslabení. (2)
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4.3

POHYBOVÉ STEREOTYPY
Biomechanické situace, v nichž se naše tělo může ocitnout a motorické reakce na

podněty z nich vyplývající jsou rozmanité, ale přesto se do jisté míry neustále opakují.
Opakující se situace a z nich vyplývající stejné zpětnovazebné informace vyvolávají
vytvoření pevnějších nervových spojení, až vytvoření přesných vzorců pro jednotlivé
pohybové činnosti – po hybo vé stereotypy. (2)
Příkladem pohybového stereotypu je například chůze nebo stereotyp vzpřímeného
stoje tzv. posturální stereotyp. Při každé činnosti, kterou člověk provádí je nezbytná jednak
svalová síla a jednak svalová souhra. Pouhá síla k provedení pohybu nestačí, je nutné
zapojení svalů podle určitého pohybového vzorce. (4)
Posturální stereotypy však nelze považovat za neměnné a stabilní, formují se během
ontogenetického vývoje a jsou závislé na individuálních podmínkách v jakých posturální
svaly pracují. Záleží nejen na morfologických a funkčních vlastnostech samotného
pohybového aparátu, na elasticitě vazivových struktur, na tonu svalstva daného jedince, ale
také na tělesných proporcích, hmotnosti a rozložení hmoty – tj. na jeho somatotypu. (14)
Obecně představuje pohybový stereotyp dočasně neměnnou soustavu podmíněných
a nepodmíněných reflexů, vznikajících na základě stále se opakujících pohybů. Je základní
jednotkou hybnosti. (10)

4.3.1 PORUCHY POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ
Vlastní provedení pohybu (nebo fixace některého tělesného segmentu) je odrazem
souhry mezi svalovými skupinami tvořícími jeden funkční celek. Každý pohyb by měl
iniciovat agonista. Jestliže z nějakého důvodu pohyb iniciuje antagonista nebo synergista,
vznikají náhradní řešení pohybových úkolů tzv. subs tituční stereotypy. (23)
Porucha pohybových stereotypů je asi nejdůležitější příčinou funkčních blokád. Jde
o poruchy svalové koordinace následkem poruchy centrálního řízení. Problematická je
ovšem otázka hranice normy, protože pohybové stereotypy jsou do značné míry
individuální, charakteristické pro každého jedince, který si je vytváří během ontogeneze
jako řetěz podmíněných a nepodmíněných reflexů nebo programů. (15)
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4.4

FUNKČNÍ PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU
Funkční porucha je definována jako porucha funkce kloubů, svalů a nervů,

ostatních měkkých tkání, orgánových soustav a celého organismu, kdy primárním
důvodem projevu onemocnění není organická, strukturální příčina. Funkční porucha je
projevem chybné řídící funkce, může se jednat např. o omezení hybnosti kloubu, zvýšení či
snížení napětí svalu, poruchu pohybového stereotypu apod. Funkční poruchy pohybové
soustavy jsou plně reverzibilní. (29)
Každá, i zcela minimální funkční porucha pohybového systému, ovlivňuje tento
systém jako celek. Při běžné činnosti vzniká řada funkčních poruch, které se díky
autoreparačním schopnostem organizmu samy upravují. Pokud však funkční porucha
přetrvává několik dní, je to známka potlačení nebo nesprávného mechanismu autoreparace.
Ten vede k přehnané korekci, která může mít závažnější důsledky než primární porucha.
Poděbradský uvádí 2 typy generalizace (řetězení) funkčních poruch.
1) Vertikál ní ge neralizace – jedná se o šíření funkčních poruch po ose CNS – mícha –
svaly – klouby. Např. blokáda v kloubu vyvolává reflexní změny ve svalech, změněná
aferentace vede k poruše aktivity vmezeřených neuronů a to vše pak způsobí poruchu na
úrovni limbického systému, což má dopad na celkové držení těla prostřednictvím
celko vých změn svalového napětí.
2) Horizontální ge neralizace – funkční poruchy se šíří v úrovni jedné etáže. Např.
blokáda v jednom kloubu vyvolává blokádu v jiném, často i vzdáleném kloubu, reflexní
změna ve fascii jednoho svalu vyvolává reflexní změnu ve fascii vedlejšího svalu,
spoušťový bod v jednom svalu vyvolává reflexní změnu v jiném svalu, často podle
určitých vzorců. (19)
Existuje mnoho příčin, které způsobují funkční poruchu pohybového systému.
Hovoř íme o riziko vých faktorech, které nemus í u všech a vždy, ale u mnohých mohou
spolupůsobit při jejich vzniku v civilizované pop ulaci. Je důležité odhalit příčinu bolesti a
primárně ji léčit. Právě bolest vyvolává reflexní odpověď na různých strukturách,
hyperalgické zóny, funkční blokády, svalové spazmy – Trigger points.
Bolest nás varuje před škodlivou činností nebo funkcí a právě porucha funkce je
nejčastější příčinou bolesti v pohybové soustavě. Omezená pohyblivost v segmentu
(blokáda) a poruchy motorického stereotypu na centrální úrovni jsou typickými příklady.
Není náhoda, že bolesti jakéhoko liv původ u vyvolávají svalovou reakc i v odpovídajícím
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segmentu a jsou pociťovány v pohybovém ústrojí (jako např. srdce působí bolest v levém
ramenu a paži, žlučník v lopatce aj.).
Na bolestivý pod nět rozlišujeme somatickou a vegetativní reakci. Somatická
odpověď spočívá hlavně ve zvýšené svalové tenzi, nebo naopak v jejím útlumu, při němž
TrP mohou vznikat jak v hypertonických tak v hypotonických svalech. Na centrální úrovni
se mění motorický stereotyp. Vegetativní změny jsou pestřejší: HAZ a maximální bod y
bolesti ve tkáních,

změny vazomotorické, pozorujeme změny dýchání,

reakce

kardiovaskulární aj. (22)

4.5

ZÁKLADY REFLEXNÍ TERAPIE
Bolest jako taková a zejména bolest vznikající v pohybové soustavě trápila lidstvo

od nepaměti. Uplatnění v boji proti bolesti nachází mnoho metod. Všechny tyto metody
mají jedno společné, a to reflexní působení. Pokud jsou účinné, působí okamžitě.
Společný mechanismus těchto metod spočívá v tom, že působí na receptory
v oblasti, kde je bolest pociťována a vyvolává reflexní odpověď. Mluvíme proto o terapii
reflexní.
Každá vážnější porucha na periferii vyvolává odpověď centrální. Zjišťujeme změnu
pohybového stereotypu, která šetří bolestivou strukturu. Tak vznikají změny pohybových
stereotypů, které se centrálně fixují a mohou přetrvávat i tehdy, když původní porucha na
periferii už odezněla. (15)
Kritériem úspěchu léčby je fenomén tání – release phe nomen. Biologický smysl
reflexních změn, charakterizovaný reverzibilním zvýšením tonu v postižených tkáních,
souvisí s bolestí a je pravděpodobně jistým ochranným mechanismem organismu. Příčinou
funkčních poruch a reflexních změn myoskeletálního systému je:
1) neadekvátní přetěžování kosterní a svalové soustavy
2) v menší míře patomorfologické změny a onemocnění.
Je zřejmé, že je těsnější souvislost mezi bolestí a porušenou funkcí pohybového
systému než mezi bolestí a morfologickou lézí. Jakákoliv bolest je nežádoucí, je varovným
příznakem, který svědčí o nebezpečí přetížení určité struktury. Travelová a Simons definují
myofasciální bolestivý syndrom jako bolest anebo vegetativní projevy, které jsou
přenesené z aktivních spoušťových bodů ve svalu, spojených s jeho dysfunkcí. Tato
definice vyjadřuje:
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1) skutečnost, že při bolestech v pohybovém aparátu se bolest realizuje ve formě
spoušťových bodů ve svalech a také ve svalových úpo nech
2) že bolestivé onemocnění bývá spojené s poruchou funkce.
Jinými slovy, že když nemůžeme dokázat strukturální patomorfologické změny, měli
bychom svoji pozornost obrátit k por uchám funkce.
V posledních letech se stále častěji setkáváme s po jmem ba riéra v souvislosti
s funkčními poruchami pohybového aparátu. Obvyk le je nacházíme tam, kde nacházíme
bolest. Nejprve byla popisovaná při kloubních blokádách, dnes o ní hovoříme při
poruchách napětí i v dalších měkk ých tká ních.
Při přetěžování myoskeletální soustavy, při vzniku dysfunkcí, vznikají změny
v měkk ých strukturách a doc hází zároveň k por uchám kloubu. Nejčastější po ruchou je
reverzibilní kloubní blokáda. Zjišťujeme při ní kromě omezeného rozsahu pohybu zvýšený
odpor v průběhu pohybu, zejména když dosahujeme krajní polohy. Lze to vyjádřit tak, že
v normálním kloubu dosahujeme fyziologickou bariéru postupně a měkce, ale při blokádě
narážíme předčasně a náhle na bariéru patologickou.
Je velmi důležité odhalit příčinu bolestí a přiměřeně ji léčit, protože právě bolest
vyvolává reflexní odpověď na různých strukturách (HAZ, funkční blokády, svalové
spazmy a spoušťové body). (8)

4.5.1 TERAPEUTICKÝ POSTUP

U FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉHO

APARÁTU
Důležité je co nejdůkladněji pacienta vyšetřit a diferenciální diagnostikou vyloučit
onemocnění vnitřních orgánů. Čím je přesnější diagnóza, tím cílenější může být
terapeutický postup. Vhodné jsou následující terapeutické postupy:
1) měkké techniky zaměřené na normalizaci posunlivosti fascií s cílem ods tranit
patologickou bariéru
2) obstřik anestetikem cíleně na Trp
3) PIR a AGR svalů v hypertonu
4) ovlivnění bolesti pomocí fyzikální terapie
5) mobilizační a manipulační techniky
6) LTV pro normalizaci pohybových stereotypů. (22)
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4.5.2 LÉČBA MĚKKÝCH TKÁNÍ
Diagnostikujeme a léčíme mechanickou funkci měkkých tkání proto, abychom
normalizovali jejich elasticitu a pohyblivos t navzájem i proti jiným strukturám. Měkké
tkáně včetně kůže obklopují pohybovou soustavu, tvoří důležitou složku svalů a umožňují
vzájemný pohyb všech těchto tkání proti sobě. Pohyb vlastní pohybové soustavy by nebyl
možný, kdyby se všechny uvedené struktury a tkáně nepohybovaly.
Pro léčení používáme techniku, která spočívá v tom, že když chceme tkáně
protahovat nebo posouvat, pokaždé nejdříve dosahujeme předpětí (bariéry) a pak, aniž
podstatněji měníme tlak nebo tah, působí fenomén tání (release phenomen) po několika
sekundách. Pokud přerušíme proces uvolnění předčasně, nedosáhneme plného léčebného
účinku.
Protahujeme- li kůži, můžeme uchopit okrsek kůže podle jeho velikosti mezi prsty,
špičkami prstů nebo i mezi ulnární hrany překřížených dlaní a zcela lehkým protažením
dosáhnout předpětí a zapružit. Pokud se vyskytuje HAZ, dosahujeme bariéry dříve než na
stejném místě na druhé straně a bariéra nepruží. Pokud pak po dosažení bariéry udržujeme
tah, odpor zmizí a dostavuje se fenomén tání.
Při protažení vazivo vé řasy řasu nestlačujeme, nýbrž protahujeme. Prsty obou
ruko u nesmí směřovat p ro ti so b ,ě čímž by stlačovaly měkké tkáně, ale musí působit
protažení, takže řasa má tvar S. Tahem o velmi malé síle dosahujeme předpětí a po krátké
době dochází k fenoménu tání. Pokud nelze utvořit řasu, můžeme působit tlakem. Pouze
nepatrným tlakem dosahujeme bariéry a po krátké latenci cítíme, že se prst vnořuje do
tkáně až po dosažení normální bariéry. Tato technika působí velmi dobrou relaxaci hlavně
povrchově uložených svalů.
U léčení hlubok ých fascií je nejdůležitější funkcí, kterou normalizujeme, jejich
posuvnost a protažitelnost. Po dosažení předpětí opět vyčkáváme, až se dostaví fenomén
tání a tím normalizace funkce. Porucha posunlivosti v oblasti hlubokých fascií bývá
charakteristická p řede vším v c hronických s tádiích o nemocnění.
Terapeutický postup, zaměřený hlavně na svalové spa zmy, zejména na spo ušťové
body ve svalech (TrP) se nazývá postizometrická svalová relaxace (PIR). Tato technika je
stejně výhodná pro dosažení svalové relaxace jako je výhodná pro kloubní mobilizaci.
Nejdříve dosáhneme polohy, ve které je sval ve své maximální délce, aniž jej protahujeme.
V této po loze vyzveme pacienta, aby kladl odpo r minimální silou a pomalu se nadechoval.
Tento odpor držíme 10 sekund a potom dáváme nemocnému příkaz, aby se uvolnil a
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vydechl. Během relaxace dochází spontánně k prodloužení svalu a tím opět dosahujeme
předpětí. Relaxace trvá tak dlouho, dokud cítíme, že se sval prodlužuje. Postup opakujeme
3x až 5x, pokud se sval dále dekontrahuje.
Metoda je velmi specifická. U širokých svalů je nutné se zaměřit přesně na ta
vlákna, v nichž jsou TrP nebo která se upínají v místě maximálně bolestivého bod u na
periostu. Velmi často používáme Zbojanovu antigravitační terapii (AGR), při které jak
během izometrického odporu, tak ve fázi relaxace, využíváme působení gravitace. Tato
metoda má tu výhodu, že je autoterapií, kterou může nemocný provádět sám. (15)
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5

PRAKTICKÁ ČÁST

5.1

KAZUISTIKA Č. 1

5.1.1 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

- proveden 15. 11. 2008
ANAMNÉZA
Pacient: R. T., ♀
Rok naroze ní: 1961
Dg: Roztroušená skleróza mozkomíšní, chronicko-progredientní forma
▫ RA – matka – porušená glukózová tolerance, chronická fibrilace síní, arteriální
hypertenze
-

otec – arteriální hypertenze, AIM

-

děti – 2 dcery, zdrávy

▫ OA – pacientka je pravačka
-

úrazy žádné

-

operace žádné

-

zlomeniny žádné

-

r. 2002- 1. epileptický záchvat, na MR prokázána malá epileptická ložiska,
léčena antiepileptiky a magnesiem, r. 2004- 2. epileptický záchvat, od té doby
bez záchvatu

▫ FA –
-

arteriální hypertenze 1. stupně
Prenessa 2mg 1-0-0
dříve antiepileptika, nyní ne

▫ AA - neguje
▫ PrA – stolice pravidelná, bez inkontinence
▫ UA – občas stresová inkontinence, zejména při větším smíchu či při kýchnutí,
inkontinenční pomůcky nepoužívá
▫ SpA – v mládí aktivně atletika, nyní pravidelně Orbitrack (denně 30 minut)
▫ SA – žije s manželem a dcerou v pa neláku v přízemí, veškeré bariéry v do mácím
prostředí překonává bez nejmenších problémů
▫ PA – od r. 1980 pracuje ve zdravotnictví jako zdravotní sestra v ordinace praktického
lékaře (sedí, pracuje s poč ítačem)
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▫ Abusus – kouří 2 cigarety týdně, denně 1 pivo nebo 2dcl vína, káva 1 denně
▫ NO -

od r. 2004 bolesti kloubů obou dolních končetin, časté subfebrilie, bo lesti trvaly
asi 2 roky, proto vyhledala lékaře, následovala hospitalizace v Thomayerově
nemocnici, vyšetření mozkomíšního moku a MR, prokázána RSM

-

do r. 2007 stále intermitentní bolesti kloubů DKK, bez motorických p říznaků

-

od r. 2007 neobratnost horních končetin, občasné parestezie aker HKK

▫ Předchozí RHB – po týdenní hospitalizaci v Thomayerově ne moc nici navštěvovala
ambulantně soukromou Rhb po dobu asi 1 měsíce, od té doby žádné
Rhb pracoviště nenavštívila
● Orientova nost : MMSE - pacientka dosáhla plného počtu bodů (36 bodů = norma)
● Řeč: vyslovuje zřetelně, rozumí
● Aspekce: - zezadu – paty oválné, pravá pata ve valgózním postavení, Achillovy šlachy
stejně široké, lýtka souměrná, prvá podkolenní rýha výš, pravá
gluteální rýha níž, pravý thorakobrachiální trojúhelník menší, pravá
lopatka je blíže k páteři, hypotrofické mezilopatkové svaly, gotická
ramena, výrazná kontura bederních paravertebrálních sv. bilaterálně
- zboku – podélné plochonoží, oslabená břišní stěna, výraznější hyperlordóza
bederní páteře, protrakce ramen, přetížený CTh přechod, předsun
hlavy
- zepředu – na pravé noze halux va lgus, lýtka souměrná, kolena stejně vysoko,
ochablé mm. vasti bilaterálně, pupek sahá více vlevo, hlava
v mírné lateroflexi dop rava
- sed – ramena v protrakci, hlava v předsunu, výrazná hrudní hyperkyfóza
● Rozsah pohyblivos ti páte ře
▫ Thomayerova zkouška – -18 cm
▫ Ottův inklinační index – 4 c m
▫ Ottův reklinační index – 0 c m
▫ Stiborova zkouška – 9 cm
▫ Shoberova zkouška – 5 cm
▫ Čepojův příznak – 1 cm
▫ Forestierova flesche – negativní
▫ Lateroflexe dx. – 15 cm
▫ Lateroflexe sin. – 11 cm
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● Rozsah pohyblivosti kořenových kloubů: Rozsah pohybů v zápěstních, hlezenných,
loketních a kolenních kloubech je fyziologický, v ramenních kloubech vázne zevní
rotace a plná flexe, v kyčelních kloubech je omezená vnitřní rotace a flexe s nataženým
kolenem, více vpravo. Subjektivně – nepříjemný, bolestivý pocit tahu.
● Zkrácené svaly: Legenda: 0 - sval není zkrácený
1 - pohyb klade odpor, který lze pasivně překonat
2 - pohyb klade odpor, který nelze pasivně překonat
▫ hamstringy – vpravo 2, vlevo 1
▫ m. p iriformis – vpravo 2, vlevo 1
▫ adduktory kyčlí – 1 bilat.
▫ m. r ectus femoris – 1 bilat.
▫ m. iliopsoas – 1 bilat.
▫ m. tensor fasciae latae – 0 bilat.
▫ m. triceps surae – 0 bilat.
▫ mm. pectorales – 2 bilat.
▫ m. trapezius – 2 bilat.
▫ m. levator scapulae – 1 bilat.
▫ m. sternocleidomastoideus – 1 bilat.
● Odporové zkoušky
▫ m. s upraspinatus – negativní bilat. (pacientka neudává bolest)
▫ m. infraspinatus – negativní bilat.
▫ m. s ubscapularis – negativní bilat.
▫ dlouhá hlava m. biceps brachii – negativní bilat.
● Pohybové stereotypy
▫ Stereotyp d ýchání v sedě – podklíčkový typ dýchání, pacientka mírně elevuje ramena,
je viditelná aktivace mm.scaleni na obou stranách, břicho se
při dýchání nezapojuje
▫ Stereotyp abdukce ramene – na P. i L. straně pohyb startují horní vlákna m. trapezius,
až v poloze okolo 60 stupňů se aktivuje m. deltoideus,
souhyb lopatky je souměrný na obou stranách
▫ Stereotyp flexe šíje – hluboké flexory šíje jsou oslabené, pacientka výrazně aktivuje
jako první mm. SCM, při kvantitativní zkoušce vydrží ve flexi 15s
bez třesu, hlava začne padat k podložce po 20 sekundách.
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▫ Stereotyp kliku – při testu lopatky ve smyslu scapula alata neodstávají, m. serratus
anterior je funkční na obou stranách a to i při ztíženém stupni testu
s pokrčenými lokty
▫ Stereotyp flexe trupu – pacientka má ruce v týl: pohyb je nastartován předsunem hlavy,
po odlepení lopatek následuje flexe obou kyčelních kloubů,
odvin páteře od podložky není plynulý
- pacientka má předpažené HKK: pohyb opět nastartován
předsunem hlavy, ale pouze do odlepení lopatek, dále pacientka
nezvládne, proto test se zatlačením pacientčiných pat do
podložky nevyšetřován
▫ Stereotyp abdukce v kyčli – PDK: jako první se aktivuje m. quadratus lumborum,
teprve potom m. TFL a m. gluteus medius, pacientka
neprovádí přesnou abdukci, ale dochází ke
ko mbinovanému po hybu s flexí a zevní rotací
- LDK: stereotyp proveden stejným způsobem jako na PDK
▫ Stereotyp extenze kyčle – PDK: pohyb startují s výraznou převahou hamstringy, dále
se aktivují kontralaterální paravertebrální sv. bederní páteře,
následuje ko ntrakce homolaterálních paravertebrálních svalů
a nakonec se aktivuje m. gluteus maximus
- LDK: stereotyp proveden stejným způsobem jako na PDK
- při vyšetření s pokrčeným kolenem je timing zapojení svalů
stejný jako s nataženým kolenem
▫ Stereotyp chůze – Nášlap oběma nohama přes patu, odvin plosky není ideální přes
zevní hranu chodidla, ale spíše střední čárou, končí palcem. Rytmus
kroku je pravidelný, baze je v normě, délka kroku je malá. Pohyb
pánve není typický „osmičkový“, pohyby do anteverze a retroverze
jsou méně výrazné. Souhyb horních končetin je fyziologický.
Chůze se zavřenýma očima nečinila žádné potíže, ani chůze po
patách a po špičkách.
● Rovnováha - Hautant bpn
- Romberg bpn
● Povrchové čití: HKK - taktilní i algické čití bilat. bpn (pacientka udává, že podnět cítila
stejně ve všech vyšetřovaných de rmatomech – C5, 6, 7, 8 - a to i v porovnání obou HKK
vůči sobě), subjektivně pacientka občas pociťuje parestezie aker HKK, nezávisle na
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pohybu nebo poloze hlavy či horních končetin
- DKK - taktilní i algické čití bilat. bp n (vyšetřované dermatomy – L4, 5, S1)
● Hluboké čití: HKK i DKK bpn
● Úchopy: na obou HKK zvládne všechny druhy úchopů
● Posunlivost fascií: Fascie krku, CTh přechodu, laterální fascie trupu a fascie horních i
dolních končetin jsou posunlivé, bez patologických bariér. Lumbodorzální fascie
je posunlivá méně, je přítomna patologická bariéra, stejně tak thorakopektorální fascie a
skalp, který je navíc citlivý a bolestivý.
● Palpační vyšetření: Následující svaly byly v hypertonu a zároveň palpačně bolestivé:
m. temporalis bilat., m. masseter bilat., k rátké extenzory šíje, pravý SCM, mm. scaleni
bilat., horní vlákna trapézových svalů, m. levator scapulae bilat., m. supr aspinatus více
vpravo, m. pectoralis minor a major bilat., pa ravertebrální svaly v oblasti bederní páteře
bilat., m. iliacus bilat. a m. piriformis vpravo. Dále byl palpačně bolestivý pravý
trochanter major, obě hlavičky fibuly, obě SI skloubení, 3. sternokostální skloubení
bilat., AC skloubení bilat., temporomandibulární skloubení bilat. a AO skloubení.

5.1.2 KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN
● odstranění patologické bariéry v posunlivosti lumbodorzální a thorakopektorální fascie a
skalpu dosažením release fenoménu
● ovlivnění hypertonu následujících svalů: m. temporalis, m. masseter, krátké extenzory
šíje, m. SCM vpravo, mm. scaleni, horní vlákna m. trapezius, m. levator scapulae, m.
supraspinatus vpravo, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, bederní paravertebrální
svaly, m. iliacus, m. piriformis vpravo a to po mocí PIR\AGR, presurou na trigger points a
zároveň instruktáž o a utoterapii
● mobilizace AO, AC, SC, SI skloubení dle Mojžíšové, zároveň instruktáž o
automobilizaci SI skloubení (viz příloha č.2)
● nácvik retrakce krční páteře dle McKenzie, zároveň aktivace hlubokých flexorů krční
páteře
● po odstranění hypertonu protahování zkrácených svalů: bederní paravertebrální svaly,
horní vlákna trapézových svalů, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. piriformis,
hamstringy
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● posílení oslabených svalů: mm. rhomboidei, střední vlákna m. trapezius, m. rectus
abdominis, m. transversus abdominis, m. gluteus maximus, medius a minimus, zároveň
jejich správné zapojení do pohybových stereotypů
● fyzikální terapie – celková vířivá koupel izotermická (pro celkovou relaxaci svalstva),
střídavé nožní koupele (přispění k mobilizaci kloubů nohy), DD proudy (hlavně LP proud
pro jeho inhibiční působení, aplikace bodově na krátké extenzory šíje), středně frekvenční
proudy (interferenční proudy, Träbertovy proudy, TENS, pro jejich hyperemizační a
analgetický účinek, aplikace na CTh přechod a bederní paravertebrální svaly), klasická
masáž zad, šíje, dolních končetin (pro podporu metabolismu a uvolnění svalů)

5.1.3 DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN
● autoterapie pro snížení hypertonu následujících svalů: m. masseter, krátké extenzory šíje,
m. SCM vpravo, mm. scaleni, horní vlákna m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis
major, m. pectoralis minor, bederní paravertebrální svaly a to pomocí PIR/AGR
● automobilizační cviky na AO a SI skloubení
● korekce sedu podle Brügger konceptu a zapojení do běžných denních aktivit, zaměřit se
zejména na správné držení hlavy a ramen a tím aktivace do lních fixátorů lopatek
● posilování oslabených svalů: mm. rhomboidei, střední vlákna m. trapezius, m. rectus
abdominis, m. transversus abdominis, m. gluteus maximus, medius a minimus, zároveň
jejich správné zapojení do pohybových stereotypů
● korekce dechového stereotypu, nácvik dechové vlny, nácvik břišního (bráničního)
dýchání, aktivace m. transversus abdominis při prohloubeném výdechu
● nácvik správného „osmičkového“ pohybu pánve při chůzi s využitím některých p rvků ze
spirální dynamiky
● trénink správného stereotypu chůze
● práce s ploskou, ovlivnění plochonoží – měkké techniky na Achillovu šlachu a plantární
aponeurózu, mobilizace prstců a drobných kloubů nohy, nácvik malé nohy (dle Freemana)
(viz příloha č. 3), nácvik tříbodové opory nohy, nácvik nášlapu, prvky ze senzomotorické
stimulace (labilní plochy, úseče, posturomed, bosu) (viz příloha č.4)
● fyzikální terapie – celková vířivá koupel izotermická (pro celkovou relaxaci svalstva),
střídavé nožní ko upele (přispění k mobilizaci kloubů nohy), klasická masáž zad, šíje,
dolních končetin (pro podporu metabolismu a uvolnění svalů)
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● PNF posilovací techniky pro gluteální svaly a mezilopatkové svaly
● relaxační techniky (Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova metoda ) (viz příloha č.5)
● Felde nkraisova metoda
● LTV v bazénu, skupinové LTV (viz příloha č. 6), LTV na míčích, s overbally,
terrabandy a jinými pomůckami
● jóga, plavání, jízda na kole, pravidelný aerobní trénink, Nordic walking
● škola zad (viz příloha č. 7)

5.1.4 PRŮBĚH TERAPIE
S pacientkou jsem pracovala od 15. 11. 2008 do 19. 2. 2009, paní R. T. se
spoluprácí souhlasila. Při prvním setkání jsem provedla kineziologický rozbor, na jehož
základě jsem sestavila KRP a DRP. Terapie probíhala pravidelně jednou za 10 dní a při
poslední (jedenácté) návštěvě jsem provedla výstupní kineziologický rozbor pro posouzení
efektu terapie.
Jako první terapeutický postup jsem volila odstranění patologické bariéry fascií
zad, hrudníku a skalpu a pomocí release fenoménu jsem dosáhla normalizace jejich funkce.
Na začátku každé další terapie jsem si tyto fascie znovu vyšetřila a ve dvou případech
znovu ods tranila patologickou bariéru, která byla přítomna. Další terapii jsem zaměřila na
ovlivnění hypertonu svalů, které jsou uvedené v KRP. Nejpr ve jsem provedla PIR na svaly
v oblasti pánve (m. piriformis vpravo a bederní paravertebrální svaly) a naučila jsem
pacientku autoterapii pomocí AGR. Další svaly ošetřené pomocí PIR byly svaly uvedené
v KRP, ale nejčastěji jsem ošetřovala m. trapezius, krátké extenzory šíje a mm. scaleni.
Autoterapii jsem pacientku naučila na všechny sva ly v hypertonu, ale nejvíce používala
AGR na mm. SCM, jelikož pokaždé cítila úlevu od nepříjemné bolesti v místě svalu.
Všechny ostatní autoterapie prováděla obden, na každý sval 4 – 5x.
Mobilizace AO, AC, SC, SI skloubení dle Mojžíšové jsem u pacientky aplikovala
celkem 3x a to při 2., 5. a 10. terapii z celkového počtu 11 terapií. Automobilizační cviky
na SI skloubení dle Mojžíšové a automobilizační cviky na AO skloubení ze spirální
dynamiky cvičila obden, vždy v další den, než kdy prováděla AGR na hypertonické svaly.
Jako další postup jsem volila cviky zaměřené na protahování zkrácených svalů (opět svaly
uvede né v KRP) ve s mys lu strečinku.
Za nejdůležitější část terapie považuji nácvik břišního dýchání, vyloučení
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mm. scaleni z dechového stereotypu a nácvik správného držení těla dle Brüggera, přičemž
nejlepší reakce na vzpřímený sed byla přes korekci hrudní páteře. Dále jsem se zaměřila na
nácvik retrakce krční páteře dle McKenzie, to znamená nacvičování čisté retrakce Cp, dále
extenzi Cp v retrakci a rotace v extenzi a retrakci Cp. To vše prováděla 10 – 15x denně a
na moje dopor učení se snažila zautomatizovat a zapojit korigované postavení hlavy do
běžných denních aktivit. V souvislosti s korekcí dechového stereotypu a držení hlavy jsem
pacientku poučila o správném držení ramen (retrakce a deprese, aktivní držení lopatek
př iblížených k páteři) a pánve (vsedě anteverze pánve, ve stoji podsazení pánve, kontrakce
gluteálních svalů, napřímení bederní lordózy). Tato korekce držení těla byla pro pacientku
obtížnější, hůře se učila podsazení pánve i správné postavení hlavy a ramen, ale po
pravidelném nacvičování došlo k výraznému zlepšení držení těla. Nácvik břišního dýchání
pacientce též připadal složitý a jeho nácvik pokračuje do nynějška, v rámci DRP pacientka
stále tento typ dýchání nacvičuje.
Dále jsem pro terapii funkčních poruch volila některé prvky ze spirální dynamiky a
to pro krční páteř („osmičky“ s hlavou po loženou na overba llu, viz příloha č.11) a pro
pánev (nácvik izolovaných pohybů pánve a následné propojení do „osmičkového“
pohybu). U krční páteře nečinil pacientce nácvik žádný problém, naopak se vše rychle
naučila a udá vala zmírnění poc itu bolesti krční páteře a hlavy. Tento cvik jsme opakovaly
při každé terapii. Při nácviku pohybu pánve byl pro pacientku obtížnější izolovaný pohyb
do anteverze a retroverze, výrazně u toho zapojovala břišní a gluteální svaly a celé dolní
končetiny, o které se snažila zapřít. Propojení pohybů do „osmičky“ jsme nacvičovaly až
při posledních dvou terapiích, pacientka bude pokračovat nadále sama v rámci autoterapie.
V poslední řadě jsem volila posilovací cviky pro oslabené svaly uvedené v KRP a
to bez pomůcek analyticky dle svalového testu (m. rectus abdo minis, gluteální svaly) i
s pomůckami (overball, velký míč, terraband, činky 1kg). Nejvíce jsem se zaměřila na
posilování břišních svalů a mezilopatkových svalů.
Při poslední návštěvě jsem provedla výstupní kineziologický rozbor, zkontrolovala
všechny cviky pro autoterapii a nakonec naučila pacientku tří bodovou oporu plosky a
aktivaci klenby po moc í malé nohy a nácvik nášlapu. Pacientka je zainstruovaná nejen o
cvičebních jednotkách, ale i o správném držení těla během ADL, je motivovaná a
odhodlaná v terapii pokračovat. Jelikož jsme neustále v kontaktu, domluvily jsme se na
občasné schůzce pro konzultaci cviků eventuelně jiné terapie. S paní R. T. se mi
spolupracovalo velice dobře a i ona sama udávala na konci naší závěrečné terapie lepší
pocit, menší bolesti po zátěži, lepší dýchání a hlavně lepší náladu a chuť do života.
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5.1.5 VÝSTUPNÍ KINEZILOGICKÝ ROZBOR

- proveden 19. 2. 2009
● Rozsah pohyblivosti páte ře
▫ Thomayerova zkouška – -10 cm
▫ Lateroflexe dx. – 16 cm
▫ Lateroflexe sin. – 15 cm
● Rozsah pohyblivos ti periferních kloubů: Došlo ke zvýšení rozsahu flexe kyčle
s nataženým kolenem bilat. a flexe i zevní rotace v rameni. Subjektivně menší pocit
tahu.
● Zkrácené svaly
▫ hamstringy – vpravo 1, vlevo 1
▫ m. p iriformis – vpravo 1, vlevo 1
▫ mm. pectorales – 1 b ilaterálně
● Pohybové stereotypy
▫ Stereotyp d ýchání v sedě – když se pacientka nesoustředí, převládá neustále
podklíčkový typ dýchání
▫ Stereotyp flexe šíje – pacientka dokáže aktivovat hluboké flexory šíje a pohyb již není
startován pomocí mm. SCM, kvantitativní zkouška beze změny
▫ Stereotyp abdukce v kyčli – pohyb proveden stejně jako před začátkem terapie, ale již
nedoc hází k flekčnímu mechanismu
▫ Stereotyp chůze – nášlap oběma nohama přes patu, odvin plosky správný, pacientka se
na nášlap soustředí, pohyb pánve stále není ideální
● Posunlivost fascií: Všechny fascie posunlivé bez přítomnosti patologické bariéry, skalp
zůstává stále palpačně bolestivý.
● Palpační vyšetření: Následující svaly byly stále v hypertonu a zároveň palpačně
bolestivé: pravý SCM (ale už pouze při úponu na proc. mastoideus), mm. scaleni bilat.,
horní vlákna trapézových svalů (ale přesto méně než před začátkem terapie),
m. pectoralis minor bilat., paravertebrální svaly v oblasti bederní páteře bilat. (byly
v hypertonu, ale již nebyly palpačně bolestivé) a m. piriformis vpravo. Dále byl stále
palpačně bolestivý pravý trochanter major a obě SI skloubení.
● Všechny ostatní vyšetřené hodnoty jsou beze změn.
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5.2

KAZUISTIKA Č. 2

5.2.1 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

- proveden 17. 12. 2008
ANAMNÉZA
Pacient: J. K., ♂
Rok naroze ní: 1946
▫ RA - matka - zemřela v 51 letech - rakovina (nevzpomíná si čeho)
- otec - zemřel v 71 letech, karcinom plic
- babička - revmatoidní artritida
- dědeček - zemřel v 68 letech na AIM
▫ OA - pacient je pravák
- zlomeniny žádné
- úrazy: v r. 1999 řezná rána nad L kolenem
- operace žádné
- prodělal běžná dětská onemocnění
- ve 4 letech zápal plic, dostával injekce do stehen, poté měl údajně poškozené
svaly a učil se znovu c hodit
- v r. 2001 znovu těžký zápal plic, 1 měsíc byl hospitalizován v nemocnici Kladno
- arteriální hypertenze
- zvýšená glykémie, nemá DM, ale je veden v evidenci diabetologů
- nosí brýle na čtení (3 dioptrie), jiné zrakové problémy nejsou
▫ FA - 4 roky užívá Ranisan
▫ AA - neguje
▫ PrA - stolice pravidelná, bez inkontinence
▫ UA - močí pravidelně, bez inko ntinence
▫ SpA - v dětství rekreačně fotbal, od 7. do 9. třídy ZŠ závodně judo
- v dospělosti 2x týdně navštěvoval Sokol, v současné době nesportuje
▫ SA - rozveden, má 1 dceru
- bydlí s družkou, která se o něj stará, v paneláku ve 2. patře, má výtah
▫ PA - po škole pracoval jako kotlář, poté jako montér, dále byl 12 let řidičem nákladního
vozu, nakonec pracoval jako horník, ale kvůli hypertenzi musel přestat
- od r. 1989 práce v dílně (zámečník)
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▫ Abusus - od 15 let pravidelně kouřil až 40 cigaret denně, od r. 1981 nekouří, alkohol
nepije, kávu pije denně 1 – 2 šálky, černý čaj denně
▫ NO – r. 1994 začaly parestezie třísel a DKK, bolest Lp., provedena MR a vyšetření
mozkomíšního moku, prokázána RSM
- od r. 2003 má křeče v oblasti Th p., trvají bez přestání, v dýchání ho neomezují
- od r. 2005 pociťuje nejistotu při chůzi a slabost DKK více vlevo, proto chodí s
vycházko vou holí (v levé ruce)
▫ Předchozí RHB - žádné rhb oddě lení nenavštěvoval
● Orientovanost: MMSE – pacient dosáhl plného počtu bodů (36 bodů = norma)
● Řeč: vyslovuje zřetelně, rozumí
● Aspekce : - zezadu – paty oválné, obě ve valgózním pos tavení, pravá Achillova šlacha
užší, lýtka souměrná, ochablé gluteální svaly, gluteální rýhy stejně
vysoko, výrazná kontura bederních paravertebrálních svalů více
vlevo, levý thorakobrachiální trojúhelník větší, lehké skoliotické
držení hrudní páteře (vpravo konvexní), hypotrofické
mezilopatkové svaly, gotická ramena, levé rameno níž
- zboku – podélné plochonoží bilat., oslabená břišní stěna, snížená lordóza
bederní páteře, oploštělá hrudní kyfóza, protrakce ramen, přetížený
CTh přechod, předsunuté držení hlavy
- zepředu – příčné plochonoží bilat., lýtka souměrná, kolena stejně vysoko,
jizva nad levým kolenem, ochablé mm. vasti bilaterálně,
pupek uprostřed, pravá clavicula výš, hlava ve středním postavení
- sed – ramena v protrakci, hlava v předsunu, lehký úklon Th páteře vlevo
● Rozsah pohyblivosti páte ře
▫ Thomayerova zkouška – -10 cm
▫ Ottův inklinační index – 3 cm
▫ Ottův reklinační index – 1 cm
▫ Stiborova zkouška – 9 cm
▫ Shoberova zkouška – 6 cm
▫ Čepojův příznak – 1 cm
▫ Forestierova flesche – negativní
▫ Lateroflexe dx. – 12 cm
▫ Lateroflexe sin. – 17 cm
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● Rozsah pohyblivosti kořenových kloubů: Rozsah pohybů v zápěstních, hlezenných,
loketních a kolenních kloubech je fyziologický, v levém ramenním kloubu vázne zevní
rotace, v kyčelních kloubech je omezená vnitřní rotace a flexe s nataženým kolenem
● Zkrácené svaly: Legenda: 0 - sval není zkrácený
1 - pohyb klade odpor, který lze pasivně překonat
2 - pohyb klade odpor, který nelze pasivně překonat
▫ hamstringy – 2 bilat.
▫ m. piriformis – 1 bilat.
▫ adduktory kyčlí – 0 bilat.
▫ m. r ectus femoris – 1 bilat.
▫ m. iliopsoas – 1 bilat.
▫ m. tensor fasciae latae – 1 bilat.
▫ m. triceps surae – 0 bilat.
▫ m. quadratus lumborum – vlevo 2, vpravo 1
▫ mm. pectorales – 2 bilat.
▫ m. trapezius – 2 bilat.
▫ m. levator scapulae – 1 bilat.
▫ m. SCM – 2 bilat.
● Odporové zkoušky
▫ m. supraspinatus – negativní bilat.
▫ m. infraspinatus – negativní bilat.
▫ m. subscapularis – vlevo pozitivní (pacient udává bolest), vpravo negativní
▫ dlouhá hlava m. biceps brachii – negativní bilat.
● Pohybové stereotypy
▫ Stereotyp d ýchání v sedě – břišní typ d ýchání, výrazně se zapojuje břicho, hrudník se
při dýchání nezapojuje vůbec, pacient dýchá ústy
▫ Stereotyp abdukce ramene – na P. i L. straně pohyb startují horní vlákna m. trapezius,
až v poloze okolo 60 stupňů se aktivuje m. deltoideus,
souhyb lopatky vlevo vázne
▫ Stereotyp flexe šíje – hluboké flexory šíje jsou oslabené, pacient aktivuje jako první
mm. SCM, při kvantitativní zkoušce vydrží ve flexi 20s bez třesu
▫ Stereotyp kliku – při testu lopatky ve smyslu scapula alata neodstávají, m. serratus
anterior je funkční na obo u stranách a to i při ztíženém stupni testu
s pokrčenými lok ty
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▫ Stereotyp flexe trupu – pacient má ruce v týl: pohyb je nastartován předsunem hlavy,
následuje flexe obou kyčelních kloubů, odvin páteře není
plynulý, pacient musí zadržet dech a s větším úsilím zvládne
trup flektovat až do sedu
- pacient má předpažené HKK: pohyb nastartován př edsunem
hlavy, pacient se zvládne zvednout jen po odlepení dolních
úhlů lopatek, test se zatlačením pacientových pat do podložky
nevyšetřován
▫ Stereotyp abdukce v kyčli – PDK: jako první se aktivuje m. TFL, dále m. quadratus
lumborum a nakonec m. gluteus medius, pacient
neprovádí přesnou abdukci, ale dochází ke
ko mbinovanému po hybu s výrazno u flexí a zevní rotací
hned od začátku pohybu
- LDK: stereotyp proveden stejným způsobem jako na PDK,
ale pohyb je v menším rozsahu, z důvod u menší s va lové
síly
▫ Stereotyp extenze kyčle – PDK: pohyb startují s převahou hamstringy, dále se
aktivují homolaterální paravertebrální sv. bederní páteře,
následuje kontrakce kontralaterálních paravertebrálních
svalů a nakonec se aktivuje m. gluteus maximus
- LDK: pohyb startují s převahou hamstringy, dále se
aktivují homolaterální paravertebrální sv. bederní páteře,
následuje kontrakce kontralaterálních paravertebrálních
svalů a nakonec se aktivuje m.gluteus maximus. Pohyb
proveden v menším rozsahu než na PDK, z důvod u menší
svalové síly
- při vyšetření s pokrčeným kolenem je timing zapojení svalů
stejný jako s nataženým kolenem
▫ Stereotyp chůze – Nášlap oběma nohama přes patu, odvin plosky střední čárou, končí
všemi prsty najednou. Rytmus krok u je nepravidelný, baze je
v normě, krok p ravou nohou je de lší. Chůze je dvoudobá, s LDK
zároveň pokládá i hůl. Snížená pohyblivost pánve, souhyb
HKK a trupu není. Chůze po patách a po špičkách nečinila žádné
potíže, chůze se zavřenýma očima zvládnuta se značnou nejistotou.
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● Rovnováha - Hautant bpn
- Romberg bpn
● Povrchové čití: HKK - taktilní i algické čití bilat. bp n (pacient udává, že podnět cítil
stejně ve všech vyšetřovaných de rmatomech – C5, 6 ,7, 8 – a to i v
porovnání obou HKK vůči sobě)
- DKK - taktilní i algické čití bilat. bp n (vyšetřované dermatomy – L4, 5, S1), občas
pacient pociťuje parestezie v tříslech , někd y v celých DKK
● Hluboké čití: HKK i DKK bpn
● Úchopy: na obou HKK zvládne všechny druhy úchopů
● Posunlivost fascií: Skalp, fascie CTh přechodu a fascie horních i dolních končetin jsou
posunlivé, bez patologických bariér. Laterální fascie trupu, fascie krku, lumbodorzální a
thorakopektorální fascie jsou posunlivé méně, je přítomna patologická bariéra.
● Palpační vyšetření: Následující svaly byly v hypertonu a zároveň palpačně bolestivé:
m. SCM bilat., mm. scaleni bilat., horní vlákna trapézových svalů, m. subscapularis více
vlevo, mm. pectorales více vlevo, m. latissimus dorsi vlevo (zadní axiální řasa),
paravertebrální svaly v ob lasti bederní páteře bilat., m. iliacus bilat., adduktory
kyčelního kloubu bilat. Dále byl palpačně bolestivý mediální epikondyl humeru vlevo,
AC skloubení vlevo, trochanter major vlevo a obě SI skloubení.

5.2.2 KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN
● odstranění patologické bariéry v posunlivosti lumbodorzální fascie, dále laterální fascie
trupu, thorakopektorální fascie, fascie krku a skalpu dosažením release fenoménu
● ovlivnění hypertonu následujících s valů: mm. SCM, mm. scaleni, horní vlákna
m. trapezius, m. subscapularis vlevo, m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
m. latissimus dorsi vlevo, bederní paravertebrální svaly, adduktory kyčelních kloubů bilat.
(viz příloha č. 8) a flexory zápěstí a prstů levé horní končetiny a to pomocí PIR\AGR,
presurou na trigger po ints a zároveň instruktáž o autoterapii
● mobilizace AC vlevo, SI skloubení dle Mojžíšové, Th p. dle Lewita (viz příloha č. 9),
zároveň instruktáž o a utomobilizaci SI skloubení a Th p. dle Mojžíšové (viz příloha č. 10)
● nácvik retrakce krční páteře dle McKenzie, a dále aktivace hlubokých flexorů C p.
● po odstranění hypertonu protahování zkrácených svalů: bederní paravertebrální svaly,
horní vlákna trapézových svalů, m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. levator
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scapulae, m. SCM, m. quadratus lumborum, m. piriformis, hamstringy a flexory kyč. kl.
● posílení oslabených svalů: hluboké flexory šíje, mm. rhomboidei, střední vlákna
m. trapezius, m. rectus abdominis, m. transversus abdominis, m. gluteus maximus, medius
a minimus, mm. vasti, zároveň jejich správné zapojení do pohybových stereotypů
● fyzikální terapie – celková vířivá koupel izotermická (pro celkovou relaxaci svalstva),
střídavé nožní koupele (přispění k mobilizaci kloubů nohy), DD proudy (hlavně LP proud
pro jeho inhibiční působení, aplikace na LSp.), středně frekvenční proudy (interferenční
proudy, Träbertovy proudy, TENS, pro jejich hyperemizační a analgetický účinek, aplikace
na CTh přechod), klasická masáž zad, šíje, dolních končetin (pro podporu metabolismu a
uvolnění svalů)

5.2.3 DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN
● autoterapie pro snížení hypertonu následujících svalů: mm. SCM, horní vlákna
m. trapezius, m. subscapularis vlevo, m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
m. latissimus dorsi vlevo, bederní paravertebrální svaly, adduktory kyčelních kloubů bilat.
a flexory zápěstí a prstů levé horní končetiny a to pomocí PIR/AGR
● automobilizační cviky na SI skloubení a Th páteř
● posilování oslabených svalů: hluboké flexory šíje, mm. rhomboidei, střední vlákna
m. trapezius, m. rectus abdominis, m. transversus adominis, m. gluteus maximus, medius a
minimus, mm. vasti, zároveň jejich správné zapojení do pohybových stereotypů
● korekce sedu podle Brügger konceptu a zapojení do běžných denních aktivit, zaměřit se
zejména na správné postavení pánve a fyziologické držení páteře
● korekce dechového stereotypu
● nácvik správného pohybu pánve při chůzi s využitím prvků ze spirální dynamiky
● nácvik správného stereotypu chůze
● práce s ploskou, ovlivnění plochonoží – měkké technik y na Achillovu šlachu a plantární
aponeurózu, mobilizace prstců a drobných kloubů nohy, nácvik malé nohy (dle Freemana),
nácvik tříbodové opory nohy, nácvik nášlapu, prvky ze senzomotorické stimulace (labilní
plochy, úseče, posturomed, bosu)
● fyzikální terapie – celková vířivá koupel izotermická (pro celkovou relaxaci svalstva),
střídavé nožní koupele (přispění k mobilizaci kloubů nohy), klasická masáž zad, šíje,
dolních končetin (pro podporu metabolismu a uvolnění svalů)
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● PNF posilovací techniky pro gluteální svaly, mm. vasti a mezilopatkové svaly
● relaxační techniky (Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova metoda)
● Felde nkraisova metoda
● LTV v bazénu, skupinové LTV, LTV na míčích, s overbally, terrabandy a jinými
pomůckami, jóga, plavání, jízda na kole, pravidelný aerobní trénink, Nordic walking
● škola zad

5.2.4 PRŮBĚH TERAPIE
S pacientem J. K. jsem se setkávala od 17. 12. 2008 do 11. 3. 2009 pravidelně 1x za
2 týdny, návštěv proběhlo celkem 7. Spolupráce byla obtížnější vzhledem k menš í
motivaci pacienta k terapii.
Po vstupním kineziologickém rozboru a stanovení KRP jsem v první řadě zvolila
terapii pro obnovení pos unlivosti fascií s patologickou bariérou a poté jsem pacientovi
ošetřila svaly v hypertonu (viz KRP) pomocí PIR a presurou TrP a postupně ho naučila
autoterapii v podobě AGR. Při každé další terapii jsem tyto svaly znovu vyšetřila a
zaměřila se vždy pouze na konkrétní nález, přičemž terapii pomocí AGR pacient volil
střídavě na různé svaly podle momentálního subjektivního pocitu. Nejhůře proveditelná
byla pro pacienta autoterapie na m. SCM.
Mobilizace kloubů s patologickou bariérou jsem opakovala při každé návštěvě a
naučila jsem pacienta automobilizační cviky na Th pá teř a SI skloubení dle Mojžíšové. P ři
3. návštěvě jsem zkorigovala pacientův sed podle Brügger konceptu, nejlepší reakce se
objevila při korekci přes anteverzi pánve. Dále jsem se zaměřila na nácvik správného
držení hlavy, také podle Brügger konceptu a též podle McKenzie na nácvik retrakce krční
páteře.
Zkrácené svaly pacient protahoval pouze v rámci autoterapie a to konkrétně tyto
svaly: m. pectoralis major, horní vlákna trapézového svalu, m. quadratus lumborum a
hamstringy. Při pos ilování svalů oslabených jsme se zaměřili zejména na mezilopatkové
svaly a na svaly břišní, kdy jsme se snažili aktivovat nejprve m. transversus abdominis
pomocí prohloubeného výdechu, což dělalo pacientovi na začátku problém, ale postupně
aktivaci svalu nacvičil.
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Po ovlivnění plosek mobilizací drobných kloubů nohy a prvky ze senzomotorické
stimulace jsme přešli k nácviku chůze s vycházko vou holí i bez ní a také k nácviku stoje se
správným postavením pánve a páteře.
Všechny cviky ve smyslu AGR, automob ilizačních cviků, strečink u v rámci
protahování zkrácených svalů, posilovacích cviků i nácviku správného dýchání, držení
těla, chůze a dalších stereotypů, jsem pacientovi doporučila provádět dál, jako součást
DRP. Pan J. K. ale není pro terapii motivován a nemá příliš velkou chuť do cvičení. I přes
moje doporučení a snahu přesvědčit pacienta o smyslu léčby, se domnívám, že nadále
v terapii pokračovat nehodlá. Přesto při našich sezeních přistupoval k terapeutickýcm
postupům zodpovědně, ovšem k domácímu c vičení již nikoliv.

5.2.5 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

- proveden 11. 3. 2009
● Rozsah pohyblivosti páte ře
▫ Thomayerova zkouška – -9 cm
▫ Lateroflexe dx. – 15 cm
▫ Lateroflexe sin. – 18 cm
● Rozsah pohyblivosti kořenových kloubů: Rozsah pohybů v levém ramenním kloubu je
větší než na začátku terapie, ale přesto nedosáhne plného rozsahu.
● Zkrácené svaly
▫ m. piriformis – 1 b ilaterálně
▫ m. quadratus lumborum – vlevo 1, vpravo 1
▫ mm. pectorales – 1 b ilaterálně
● Odporové zkoušky
▫ m. subscapularis – negativní bilat.
● Posunlivost fascií: Na thorakopektorální fascii je stále přítomna patologická bariéra,
ostatní jsou posunlivé bez patologické bariéry.
● Palpační vyšetření: Následující svaly jsou stále v hypertonu: m. SCM bilat, mm. scaleni
bilat., horní vlákna trapézových svalů, mm. pectorales vlevo, paravertebrální svaly
v oblasti bederní páteře více vlevo, adduktory kyčelního kloubu bilat.
● Všechny ostatní vyšetřené hodnoty jsou beze změn.
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6

DISKUSE

Úvodem bych ráda zmínila, že roztroušená skleróza mozkomíšní je diagnóza, o níž
má stále ještě mnoho lidí zkreslené představy. RS je onemocnění, které postihuje spíše
produktivní generaci, častěji ženy, a pouze malé procento je odkázáno na invalidní vozík,
nebo pomoc druhé osoby. Hlavním problémem je spíše sociální izolace, která je spjata
s tím, že lidé nevědí, co si pod termínem roztroušená skleróza představit. Tato nemoc je
vlastně chronické onemocnění projevující se místním zánětlivým poškozením nervových
drah. Tato zánětlivá ložiska se vyhojí „sklerotickou“ jizvou, které jsou „roztroušené“ na
různýc h místech bílé hmoty „mozku a míchy“. Odtud tedy název roztroušená skleróza
mozkomíšní.
Na vyléčení RS neexistuje v současné době žádný prostředek, takže cílem léčby je
oddálit progresi onemocnění a ulevit od potíží, které jsou s tímto stavem spojeny.
Základem práce bylo ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu, jako jedna
z možností prevence progrese roztroušené sklerózy.
Práce je rozdělená na část obecnou a část praktickou, přičemž část obecná se skládá
ze dvou celků. Prvním z nich je charakteristika roztroušené sklerózy, její klinický obraz,
terapie a fyzioterapie. Kapitolu fyzioterapie jsem rozdělila z hlediska stadia choroby na
fyzioterapii ve stadiu akutním a chronickém a dále podle převažujícího symptomu. To
znamená fyzioterapeutické postupy zaměřené na spasticitu, poruchy rovnováhy a třes. Co
se týče fyzioterapie v akutním stadiu se literatura, kterou jsem prostudovala, jednotně
shod uje na klidu na lůžku, kd y je nemoc ný převážně v péči lékařů (neurologů).
Fyzioterapie v chronickém stadiu je v literatuře popisována z různých hledisek, nejčastěji
však podle symptomů, na které se pak fyzioterapeutické postupy přímo specializují.
Jedním z limitujících faktorů pohybové aktivity je jednoznačně únava. Únava u
pacientů s RS je diskutabilní téma, ale v poslední době se odborníci shodují na názoru, že
určitý stupeň únavy by se při pohybové aktivitě překonávat měl. Ovšem, podle mého
názoru, lze tuto míru únavy jen těžko posoudit, vzhledem k tomu, že je to subjektivní poc it
individuální u každého pacienta.
Dále se literatura neshod uje na pop isu průběhu choroby. Například Ambler
(Neurologie, 2004) či Pfeiffer (Neurologie v rehabilitaci, 2007) uvádí průběh v atakách a
remisích, naproti tomu Havrdo vá (Roztroušená skleróza, 2002) a Henner (Speciální
neurologie, 1961) dělí průběh na maligní a benigní. S tímto rozdělením se příliš
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neztotožňuji, jelikož výraz benigní je zavádějící, vzhledem k nepředvídatelnému průběhu
choroby. Nikdy nemůžeme vyloučit, že se tzv.“benigní“ průběh nezvrhne v „maligní“.
Ve druhé polovině obecné části uvádím problematiku funkčních poruch
pohybového aparátu a to jak stručnou funkci a stavbu pohybového aparátu, tak princip
poruch pohybových stereotypů, vzniku funkčních poruch a zejména jejich ovlivnění
pomocí fyzioterapeutických postupů. Nejčastějším důsledkem a někdy zároveň příčinou
poruch pohybových stereotypů, jsou svalové dysbalance. Dle Jandy se svalové dysbalance
vyskytují v typických syndromech a to jako „horní zkřížený syndrom“, „dolní zkřížený
syndrom“ či „vrstvový syndrom“. U různých pacientů může být obraz těchto syndromů
velice variabilní, tedy mohou převažovat určité zkrácené či oslabené svaly nad ostatními,
to nám pak dává odlišný klinický nález u jednotlivých pacientů (rozdílné provádění
pohybových stereotypů, kloubní blokády, přetížené či oslabené svalové skupiny na
různých částech těla, apod.). U některých neurologických, ortopedických i jiných chorob
existuje určitá souvislost mezi chorobou samotnou a funkčními poruchami pohybového
aparátu, je to dáno držením těla v důsledku příslušných projevů nemoci. Typickým
příkladem je Wernicke-Mannovo držení u pacientů po CMP, kdy můžeme u různých
pacientů očekávat podobný obraz funkčních poruch. Je ale třeba podotknout, že ač se může
u pacientů s tímto stejným držením zdát obraz FPPA velmi podobný, není to pravidlem a
tedy každý nemocný má projevy individuální. Z toho lze usuzovat, že neexistuje žádná
souvislost mezi RS a FPPA, která by se dala předem přepokládat. RS má nepředvídatelný
průběh a mnohé klinické projevy, je tedy zřejmé, že se FPPA vyskytují vždy v závislosti
na konkrétních projevech a průběhu nemoci. Ani literatura, kterou jsem v rámci této
bakalářské práce prostudovala, neuvádí žádné konkrétní propojení. Z toho vyplývá, že u
každého pacienta s RS, u kterého chceme ovlivnit FPPA, musíme vycházet z aktuálního
nálezu a podrobného kineziologického rozboru zaměřeného na celý pohybový systém. To
by bezpochyby mělo platit u všech pacientů, nejen s diagnózou RS.
Existuje velké množství rozmanitých terapeutických postupů zaměřených na FPPA.
Buď na jejich ods tranění nebo na prevenci jejich vzniku. Nepochybně jsou preventivní
postupy či koncepty vhodnější, jelikož předcházení vzniku funkčních poruch je lepší než
jejich následné ods traňování. Čím déle FPPA přetrvávají, tím hůře se proti nim bojuje.
V případě, že funkční porucha již vznikla, je nejdůležitější její správná diagnostika.
Vyžaduje to komplexní vyšetření pohybového aparátu jako celku a je třeba si uvědomit, že
diagnostika funkčních poruch není závislá na diagnóze lékaře, který k nám pacienta
odeslal. Po vyšetření následuje stanovení terapeutického plánu a to jak krátkodobého tak
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dlouhodobého. Troufám si říci, že mnohem významnější pro léčbu je plán dlouhodobý,
jehož základe m je zejména pacientova snaha a vytrvalost. Nicméně be z jistých po stupů,
které jsou součástí KRP, by se léčba nesetkala s očekávaným výsledkem. Tím myslím
postupy vyžadující zásah fyzioterapeuta, např. ošetření měkkých tkání (uvolnění fascií a
hypertonu některých svalů by pacient jen těžko zvládl sám), mobilizace kloubů páteře i
ostatních kloubů a další. Samozřejmě přítomnost fyzioterapeuta u pacienta v začátcích
terapie je základem správného průběhu léčení. Důležitá je instruktáž o všech možných
postupech autoterapie i korekce držení těla v běžných denních aktivitách. Ale nejen
instruktáž, nýbrž i pravidelná kontrola cviků, zda jsou prováděny správně, dále pravidelná
kontrolní vyšetření pohybového aparátu, díky nimž rehabilitační plán podle potřeby
obměňujeme a upravujeme dle aktuálního nálezu.
Četným projevem FPPA je přítomnost TrP ve svalech. TrP vyvolává bolest,
většinou ostrou, pronikavou a s iradiací. To je často důvod, proč pacient vyhledá odbornou
pomoc. Na TrP je podle mého nejúčinnější kombinace presury a PIR/AGR. Presura je sice
bolestivá, ale díky výrazné ischemii, kterou působí, je na tyto reflexní změny efektivní
metodo u léčby. Z osob ní zkušenosti je více účinná PIR/AGR na svaly s menším bříškem,
např. m. SCM, žvýkací svaly, nebo flexorová či extenzorová skupina svalů předloktí. U
těchto svalů jsem se setkala s brzkým subjektivním i objektivním zlepšením. Naopak u
plošnějších svalů, jako je m. latissimus dorsi nebo m. trapezius jsem se s žádnými výsledky
nesetkala. Zřejmě je to dáno velikos tí plochy svalu, kdy musíme naprosto přesně zvolit
výchozí polohu pro PIR/AGR, abychom se zacílili přímo na TrP.
S metodou „Strech and spray“ nebo se suchou jehlou jsem se prozatím ve své praxi
nesetkala a literatura tyto techniky uvádí spíše okrajově jako metody volby. Naproti tomu
jsou pro dosažení normotonie hypertonických svalů vhodné AEK postupy dle Brügger
konceptu, se kterými jsme byli během studia seznámeni. Cílem Brüggerova konceptu je
přeprogramování pohybových vzorů a jejich uložení do podvědomí a hlavně návrat ke
správnému držení těla a optimalizace pohybové zátěže, což vede k odstranění bolesti.
Osobně vidím v této metodě přínos pro prevenci vzniku FPPA, je to jedna z metod
nesporně patřících do DRP, ale jako většina vyžaduje aktivní přístup pacienta.
Při vyšetřování i terapii FPPA nesmíme zapomenout na význam hlubokého
stabilizačního systému, což je poslední dobou termín skloňovaný ve všech pádech.
Ovlivně ní hluboké ho stabilizačního systému páteře by mělo patřit mezi základní
terapeutické postupy zejména u chronických vertebrogenních potíží funkčního původu.
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Cílem je automatické zapojení svalů do stabilizační funkce. Na významu HSSP založil
svůj terapeutický postup např. Kolář či Čápová.
Pro prevenci vzniku funkčních poruch je dále vhodný koncept spirální dynamiky,
který nám pomáhá předcházet přetížení pohybového aparátu. S touto technikou jsme byli
seznámeni během studia a já osobně jsem se s ní setkala i během své praxe. Podle mého
názoru je užitečné si pos tupy, které aplikujeme v praxi, vyzkoušet sami na sobě. Tuto
možnost jsem měla právě u spirální dynamiky a musím konstatovat, že jsem jejím efektem
byla velmi mile překvapena. Pomocí jednoduchých cviků se speciálními míči (S-bally)
jsem dosáhla uvolnění hlavových kloubů, sternokostálních skloubení, hrudní páteře i SI
skloubení. Také díky této zkušenosti jsem volila pro pacienty v obou kasuistiká ch i tuto
metodu v rámci KRP, ale nesporně je vhodná zejména pro pravidelné, dlouhodobé,
preventivní cvičení a pro nácvik ekonomických pohybů, které nezatěžují pohybový aparát.
Stejně pozitivní osobní zkušenost z dosavadních praxí mám s metodou McKenzie,
konkrétně s nácvikem retrakce krční páteře, jejím zautomatizováním v držení těla a také se
cviky krční páteře, které z této metody vycházejí. Setkala jsem se, u některých pacientů, i
s příznivým efektem cviků zaměřených na bederní páteř, ale v této práci pro ně nebyl ani
jede n z mých pacientů vhodným kandidátem.
Kromě metody McKenzie a spirální dynamiky mám ještě velmi dobrou zkušenost
s mobilizacemi žeber dle Ludmily Mojžíšové. Zejména její pop is funkčních zřetězení a
zákonitosti výskytu blokád a svalových spa zmů jsem měla možnos t vidět na mnoha
pacientech. Podle Mojžíšové nelze zmobilizovat hlavové klouby v případě, že je
zablokované 3. sternokostální skloubení a této zásady jsem se držela při postupu léčby
v uvedených

kazuistikách.

Musím

zmínit

i automobilizační

cviky,

vycházející

z Mojžíšové, které jsou jednoduché a při správném provedení efektivní. Také Lewit
(Manipulační léčba, 2003) uvádí jednoduché automobilizace páteře, přesto jsem volila
cviky z Mojžíšové, protože jednak byly pro pacienty pochopitelnější a jednak s nimi mám
větší zkušenost.
V rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu, v případě pravidelných ambulantních
návštěv, bych pro ovlivnění pohybového aparátu volila i S-E-T koncept, jehož cílem je
přispět k trvalému zlepšení svalových dysbalancí. Tento léčebný systém by mohl
dlouhodobou terapii vhodně doplnit.
V rámci obou kazuistik, které v této práci uvádím, bych zdůraznila význam postupu
při KRP. Je velmi důležité postupovat při léčbě měkkých tkání postupně, tedy začít
uvolněním povrchně uložených struktur a pak teprve přejít k uvolnění svalů. Další
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zásadou je, že dokud nesnížíme hypertonus příslušných svalů, nemůžeme pokračovat
v dalším kroku terapie, kterým je protahování zkrácených svalů. Mohlo by totiž dojít
k výraznému zhoršení již přítomného hypertonu. Také může při rychlém a prudkém
protahování svalu dojít k tzv. napínacímu reflexu (stretch reflex), což je obranná reakce
svalu. Protahování svalů musíme tedy provádět pomalu a v synchronizaci s dechem.
Obě zpracované kazuistiky mají stejný postup kineziologického rozboru, protože se
u obou pacientů zaměřuji na pohybový aparát a jeho funkční změny. Považovala jsem tedy
za důležité vyšetřit zejména jejich držení těla, dále pohybové stereotypy dle Jandy a
palpační vyšetření měkkých tkání. Postup KRP a DRP se příliš neliší, jelikož terapie stojí
na stejných základech u obo u pacientů. Odlišné jsou jen př ísluš né svalové skupiny a
pohy bo vé stereotypy, na které svou terapii zaměřuji. S oběma pacienty se mi pracovalo
dobře, ale je velký rozdíl v jejich odhodlání ke cvičení. Podle toho se také dá předpokládat
úspěch léčby, která bude respektive nebude následovat.
Zmínila bych také jeden z anamnestických úda jů z kazuistiky č. 1. U pacientky
R. T. se v průběhu života vyskytly 2 epileptické záchvaty. Není jasně prokázána souvislost
mezi těmito záchvaty a vznikem RS, ale osobně si myslím, že tuto skutečnost nemůžeme
ani plně vyloučit.
Závěrem bych ráda podotkla, že léčba již vzniklých FPPA vyžaduje dlouhodobou
aktivní spolupráci pacienta. Krátkodobě pacientovi pomůžeme od akutních blokád,
spasmů, nepohyblivých fascií apod., ale převážná část léčby závisí na pacientovi samém.
Na jeho přístupu, motivaci, ochotě cvičit a hlavně na pravidelnosti, která je jedním ze
základních kritérií úspěšně dokončené léčby a prevenci vzniku dalších funkčních poruch. I
tady hraje fyzioterapeut nezanedba telnou roli, jelikož musí pacientovi nenásilně, ale
přesvědčivě vysvětlit význam cviků a správného režimu.
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ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo ukázat, že smyslem fyzioterapie RS nejsou jen

neurorehabilitační pos tupy, ale že musíme léčit pacienta komplexně. Znamená to zaměřit
se na všechny aspekty, které mohou pacientovi s takto závažným onemocněním dále
zhor šovat pr ůbě h chorob y a tím i kvalitu jejich života. Jedním z těchto aspektů je
přítomnost funkčních poruch pohybového aparátu (FPPA). Ty mohou díky bolesti
vyvolávat změny v držení těla a změny pohybových stereotypů, které se stávají
neekonomické, dochází k přetěžování namáhanýc h struktur a tím k reflexním odezvám
v celém or ganismu. Tedy i k provokaci vzniku nových atak choroby, protože nadměrná
fyzická zátěž patří k jednomu z provokačních faktorů.
V praktické části jsem měla možnost pracovat se dvěma pacienty s RS. Provedla
jsem u nich kineziologický rozbor zaměřený na pohybový aparát, na jehož základě jsem
sestavila krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a podle nich postupovala v průběhu
terapie. Základem fyzioterapie FPPA jsou postupy zaměřené na správné držení těla, na
korekci sedu, stoje, lehu, pracovních poloh atd., dále na správném provádění pohybových
stereotypů a tím optimalizaci zátěže pohybového aparátu. Prakticky to obnáší dlouhodobou
spolupráci pacienta s fyzioterapeutem a nelze očekávat odstranění všech FPPA a zabránění
jejich vzniku b ěhem krátkého časového úseku. Záleží především na snaze pacienta, na jeho
vytrvalosti, pravidelném cvičení a pokračování v doporučené terapii. Spolupráce osob
trpících RS a jejich motivace je základním předpokladem pro úspěšný průběh léčby. Je
k tomu nutná i psychická podpora jak ze strany rodiny, tak ze strany lékařů, fyzioterapeutů
a celého ošetřujícího týmu odborníků.
Pacientka č. 1 neměla prozatím žádné motorické dysfunkce způsobené RS. FPPA,
které se u ní vyskytují, korespondují s jejím sedavým zaměstnáním a prací u počítače.
Nález na jejím pohybovém aparátu odpovídá hornímu zkříženému syndromu dle Jandy a
během terapie se nám podařilo odstranit jen některé funkční změny. Pacientka
spolupracovala velmi ochotně a díky její snaze jsme vytvořili vhodný základ pro následné
pokračování v terapii v rámci DRP.
Pacient č. 2 má následke m RS motorický deficit na LDK, ve smyslu snížené
svalové síly a nejistoty při chůzi, používá tedy vycházkovou hůl. Funkční změny na jeho
pohybovém aparátu se odráží od špatného stereotypu chůze. KRP je zaměřený na nález na
celém pohybovém aparátu, ale v rámci DRP je stěžejní nácvik správného stereotypu chůze
a vytvoření vhodných podmínek, to znamená správné postavení páteře a pánve a
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ods tranění svalových dysba lancí na DKK a v oblasti pánve. Pacient je poučen o významu
cvičení, přesto není motivován a chybí mu přesvědčení a chuť do terapie. Dá se tedy
předpokládat, že se FPPA nebudou zlepšovat, spíše naopak.
Závěrem lze konstatovat, že přítomnost FPPA u osob s RS je závislá jednak na
konkrétním klinickém obraze a jednak na životním stylu jednotlivýc h pacientů. Neexistuje
tedy žádná prokázaná souvislost, podle které by se vznik funkčních poruch u těchto
pacientů mohl očekávat.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Kurtzkeho šká la

0

Normální neurologický nález (všechny FS stupeň 0)

1

Žádná disabilita, minimální neurologický nález v 1 FS (stupeň 1)

1,5 Žádná disabilita, minimální neurologický nález ve více než 1 FS (stupeň 1)
2

Minimální disabilita v 1 FS (1 FS stupeň 2, ostatní 0 nebo 1)

2,5 Minimální disabilita ve 2 FS (2 FS stupeň 2, ostatní 0 nebo 1)
3

Lehká disabilita v 1 FS (1 FS stupeň 3, ostatní 0 nebo 2) nebo mírná disabilita ve 3-4 FS
(3-4 FS stupeň 2, ostatní 0 nebo 1) a zároveň chůze bez omezení

3,5 Chodící, ale se střední disabilitou v 1 FS (1 FS stup eň 3 ) a 1-2 FS stupně 2 nebo 2 FS
stupně 3 nebo 5 FS stupně 2 (ostatní FS stupně 0 nebo 1)
4

Schopnost chůze bez pomůcky a odpočinku na alespoň 500 m, činnost 12 h denně
navzdory relativně těžké disabilitě sestávající z 1 FS stupně 4 (ostatní 0 nebo 1) nebo
kombinace nižších stupňů přesahující limity předchozích stupňů

4,5 Schopnost chůze bez pomůcky a odpočinku na alespoň 300 m, činnost po většinu dne,
těžká invalidita sestávající z 1 FS stupně 4 (ostatní 0 nebo 1) nebo kombinace nižších
stupňů přesahující limity předchozích stupňů
5

Schopnost chůze bez pomůcky a odpočinku na alespoň 200 m (ekvivalentem FS je 1x
stupeň 5 a ostatní 0 nebo 1 nebo kombinace nižších stupňů překračující definici pro stupeň
4,5)

5,5 Schopnost ujít bez pomoci a odpočinku 100 m
6

Nutná jednostranná opora (hůl, berle) k ujití alespoň 100 m bez přestávky nebo
s přestávkou

6,5 Chůze s oboustrannou oporou (hole, berle) na alespoň 20 m bez přestávky
7

Pacient není schopen ujít ani 20 m s oporou, převážně odkázán na vozík, na kterém se
přepravuje sám, tráví na vozíku bděle alespoň 12 h

7,5 Pacient není schope n ujít s pomocí více než několik kroků, omezen pouze na vozík,
potřebuje pomoc při transportu na vozík a jízdě na něm
8

Pacient převážně odkázán na lůžko nebo vozík, ale většinu dne tráví mimo lůžko, jsou
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zachovány některé sebeobslužné schopnosti – obecně možnost užitečného použití horních
končetin
8,5 Pacient většinu dne upoutaný na lůžko, má určitou schopnost užívat horních končetin,
zachovány některé sebeobslužné schopnosti
9

Bezmocnost, pacient upoutaný na lůžko, schopný jíst a komunikovat

9,5 Zcela bezmocný ležící pacient, neschopný efektivně komunikovat a jíst/polykat
10

Smrt v důsledku RS
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Příloha č. 2
Automobilizační cvik na SI skloubení dle Mojžíšové
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Příloha č. 3
Nácvik „malé nohy“
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Příloha č. 4
Stoj na labilní ploše

Posturomed
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Příloha č. 5
Jacobsnova relaxace:
Tato relaxační metoda pracuje s uvolněním svalstva. Nejdříve je třeba naučit se
rozlišovat mezi stavem napětí (tenze) a stavem uvolnění (relaxace). Tak například je
možn é zatnout ruku v p ěst a jak o yb se snažit p eř dvést sv ůj bicep s - a přitom si
uvědomovat, kde přesně v ruce vzniká napětí a jak je silné. Poté se má ruka naprosto
uvolnit a je třeba uvědomit si rozdíl mezi nynějším stavem a předchozím napětím. Nejdřív
se takto cvičí relaxování ruky. Následují svaly na hlavě - zejména obličejové svaly
(zamračit se - uvolnit, nakrčit nos - uvolnit atp.), pak svaly jazyka a krku. Dále se cvičí
relaxace ramene, pak zad, břicha a hrudníku a nakonec prstů na rukou i nohou.Napětí má
trvat několik desítek vteřin, uvolnění pak několik minut. Cvičit se má každý den nejméně
jednou a asi po půl hodině.
Autoge nní tré nink:
Ve standardní formě se postupně nacvičuje navozování pocitů tíhy a tepla v těle,
klidné srdeční a dechové činnosti, pocitu příjemného tepla v oblasti břicha a chladného
čela. Nácvik jednotlivých dovedností trvá několik týdnů a má probíhat vícekrát denně po
5-15 minutách. Autogenní trénink je možné provozovat vleže nebo vsedě. Minimálně pro
začátek doporučujeme spíše horizontální polohu, protože v ní se uvolnění dosahuje snáze.
Detailní relaxace :
Je to vědomé uvolňování jednotlivých částí těla, které se postupně stávají středem naší
pozornosti. Nejsnáze se uvolňují objemné svaly, proto postupujeme od svalů nohou, k
nejjemnějším svalům obličejovým. Navíc lze využít toho, že výdech působí relaxačně. Při
nádechu se soustředíme na určitou část těla a s výdechem ji uvolníme. Někdy to vytváří
pocit, jako bychom touto části vydechli, nebo do ní výdech "poslali". Přirozeně,
uvolňovanou část těla si musíme uvědomit, procítit ji a přitom s ní nehýbat, nezkoušet
uvolněnost pohybem. Každý pohyb totiž znamená svalové napětí. Koncentrace v
relaxovaném stavu je zvláštností jógy a je třeba se ji naučit.
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Příloha č. 6
Cvičební jednotka
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Příloha č. 7
Uká zky ze „ško ly zad“
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Příloha č. 8
AGR na adduktory kyčelního kloubu
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Příloha č. 9
Mobilizace Th páteře dle Lewita
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Příloha č. 10
Automobilizační cviky na Th páteř dle Mojžíšové
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Příloha č. 11
Spirální dynamika zaměřená na krční páteř
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SEZNAM ZKRATEK

AA………………………………. alergická anamnéza
AC………………………………. acromioclavikulární
ACTH…………………………... adrenokortikotropní hormon
AEK……………………………..agisticko excentrická kontrakce
AGR……………………………. antigravitační relaxace
AO ………………………………atlantookcipitální
AIM…………………………….. akutní infarkt myokardu
BI……………………………….. barthel index
bilat. ……………………………. bilaterálně
bpn……………………………… bez patologického nálezu
C………………………………... cervikální
Cp………………………………. krční páteř
CTh……………………………... cervikothorakální
CNS…………………………….. centrální nervová soustava
DD……………………………… diadinamic
dg………………………………. diagnóza
DKK…………………………… dolní končetiny
DM…………………………….. diabetes mellitus
DRP……………………………. dlouhodobý rehabilitační plán
dx………………………………. dexter
FA……………………………… farmakologická anamnéza
FIM…………………………….. functional independente measure
FPPA…………………………….funkční poruchy pohybového aparátu
HAZ……………………………. hyperalgická zóna
HKK……………………………. horní končetiny
kl…………………………….….. kloub
KRP………………………….…. krátkodobý rehabilitační plán
kyč…………………………..... ...kyčelní
L…………………………….… ..levý
LDK ……………………….…….levá dolní končetina
Lp………………………………. .bederní páteř
LSp……………………………….lumboskrální přechod
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LTV……………………………... léčebná tělesná výchova
m………………………………... musculus
mm……………………………… musculi
MMSE…………………………... Mini mental state examination
MR……………………………… magnetická rezonance
n………………………………… nervus
OA………………………………. osobní anamnéza
P…………………………………. pravý
PA……………………………….. pracovní anamnéza
PDK……………………………... pravá dolní končetina
PIR………………………………. postizometrická relaxace
PNF……………………………… proprioceptivní neuromuskulární facilitace
PrA………………………………. proktologická anamnéza
proc…………………………….... processus
RA……………………………….. rodinná anamnéza
RHB……………………………… rehabilitace
RO………………………………... reflexní otáčení
RP………………………………… reflexní plazení
RS………………………………… roztroušená skleróza
RSM………………………………. roztroušená skleróza mozkomíšní
SMS………………………………. senzomotorická stimulace
SA………………………………… sociální anamnéza
SC …………………………………sternocostální
SI………………………………..... sacroiliakální
sin…………………………………. sinister
SpA……………………………….. sportovní anamnéza
sv………………………………….. sval
TF…………………………………. tepová frekvence
TFL……………………………….. Tensor fasciae latae
Th…………………………………. thorakální
Thp………………………………... hrudní páteř
TrP……………………………...… trigger point (spoušťový bod)
UA…………………………….….. urologická anamnéza
VO2max………………………….. maximální spotřeba kyslíku
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