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Abstrakt: Úvod. Práce je pilotní studií, jejímž cílem je poukázat na patologie pohybového 

aparátu u kolostomických pacientů, zjistit kvalitu života a zhodnotit význam fyzioterapeutické 

intervence. Metodika. Soubor zahrnoval 13 pacientů (6 mužů a 7 žen) s levostrannou 

kolostomií. Medián věku byl 58 let. Medián doby od vytvoření stomie byl v době vyšetření 33 

měsíců. U pacientů byla odebrána anamnestická data, udělán kineziologický rozbor, se 

zaměřením na vyšetření stoje, jizvy, kostrče, svalového napětí 6 svalových skupin, na 

viscerální diagnostiku a hluboký stabilizační systém páteře. Na závěr byly použity 

dotazníkové metody týkající se kvality života a bolesti. Pacienti byli zaučeni ve dva měsíce 

trvající terapii po které následovalo kontrolní vyšetření. Výsledky. Nejvýznamnější odchylky 

od normy byly zaznamenány v insuficienci HSSP, ve vyjádření viscerálního vzorce pro tlusté 

střevo, ale i pro žaludek a dvanáctník. Břišní stěna vykazuje hypotonii, ostatní skupiny (vyjma 

m. piriformis) naopak vykazují levostrannou hypertonii. Výrazná je i bolestivost kostrče a 

omezená posunlivost jizvy s její palpační citlivostí. Pacienti mají mírně sníženou kvalitu 

života a afektivní složka bolesti má tendenci převyšovat senzorickou. Signifikantní změny po 

terapii byly zaznamenány v úpravě citlivosti jizvy, snížení hypertonie hlavně u hamstringů, 

zlepšení v testu nitrobřišního tlaku a snížení senzorické komponenty bolesti. Závěr. Z práce je 

vidět, že pacienti s kolostomií mají výrazné patologie v oblasti pohybového systému, a že 

fyzioterapeutická intervence je žádoucí. 
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Abstract: Introduction. This work is a pilot study which might highlighte pathology of 

musculoskeletal system at the patients with colostomy. It suppose to evaluate quality of life 

and the importance of physiotherapy intervention. Methodology. The group includes 13 

patients (6 men and 7 women) with left colostomy. Median age was 58 years. The median 

time from the creation of the stoma at the time of investigation was 33 months. Patients were 

collected anamnestic data, kinesiological analysis, focused on testing stand, scars, coccyx, 

muscular tonus of 6 muscle groups, the diagnosis of visceralsomatic relationship and dynamic 

neuromuscular system. In conclusion, questionnaire methods were used for quality of life and 

pain. Patients were instructed in two months of therapy, followed by control investigation. 

Results. The most significant abnormalities were observed in the dynamic neuromuscular 

system insufficiency, in expression of visceral patterns of colon, but also for the stomach and 

duodenum. Abdominal wall has hypotonia, the other groups (except for m. piriformis), 

however, show a left-sided hypertonia. Significant is also the coccyx pain and limited 

mobility of scars with its palpable sensitivity. Patients have a slightly reduced quality of life 

and affective component of pain tends to exceed the sensory component. Significant changes 

after treatment were observed in the adjustment of sensitivity of scars, hypertonia was 

reduced especially at the hamstrings, improvement was evaluate in test of intraabdominal 

pressure, the sensory component of pain was reduced. Conclusion. The work shows that 

patients with a colostomy have a significant pathology in the musculoskeletal system, and the 

physiotherapeutic intervention is desirable. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BP – tělesná bolest 

ENS – enterický nervový systém 

GIQLI – Gastrointestinal quality of life index 

GH – všeobecné zdraví 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

LDK – levá dolní končetina 

m. – musculus (sval) 

MH – duševní zdraví 

OE – obliqus externus 

PDK – pravá dolní končetina 

PF – fyzické fungování 

PRI-A – Afektivní index bolesti 

PRI-S – Senzorický index bolesti 

PRI-T – Celkové skóre bolesti 

RA – rectus abdominis 

RE – emoční problémy 

RF – fyzická omezení 

SF – sociální fungování 

SF-36 – dotazník kvality života Short form - 36 

SF-MPQ - Krátká forma Dotazníku bolesti McGillovy univerzity (Short form of The McGill 

Pain Questionnaire) 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

Th/L – thorakolumbální  

VAS – vizuální analogová škála 

VAS-I – intenzita bolesti na vizuální analogové škále 

VAS-U - nepříjemnost bolesti na vizuální analogové škále 

VAS-T – délka trvání bolesti na vizuální analogové škále 

VI – vitalita 
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1 ÚVOD 

Založení stomie je velikým zásahem do všech oblastí pacientova života. Ve většině 

případů má založení stomie onkologický důvod, čímž činí novou životní situaci ještě 

náročnější.  

V současné době žije v České republice přibližně 6500 pacientů s kolostomií. 

Problematika stomií je velmi aktuální, neboť stále přibývá onemocnění vyžadující zhotovení 

stomie, např. narůstající počet případů kolorektálního karcinomu. (Skřička et al., 2007) 

Z pohledu fyzioterapie se nikdo problematikou stomiků nezabývá, což byl jeden 

z hlavních motivů k vytvoření této práce a vyzdvihnutí této problematiky. Tito lidé mají 

celoživotně narušenou břišní stěnu uměle vyvedeným tlustým střevem na povrch kůže (Šváb, 

2000). Funkce břišní stěny je jedním z předpokladů pro správnou funkci hlubokého 

stabilizačního systému (HSSP), který zabezpečuje stabilizaci páteře během všech pohybů 

(Kolář, Lewit, 2005). Je tedy předpoklad, že lidé s kolostomií budou mít insuficienci HSSP, 

na něž se mohou sekundárně přidávat další, např. vertebrogenní obtíže. Operační zásahy 

v malé pánvi jsou často kvůli onkologické příčině velkého rozsahu a agrese, čímž zcela jistě 

ovlivňují i svaly pánevního dna. Pánevní dno se také podílí na souhře svalů tvořící HSSP, tím 

pádem jeho porušení vede k dalším předpokladům pro insuficienci HSSP (Kolář, Lewit, 

2005).  
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2 SHRNUTÍ POZNATKŮ 

2.1 Tlusté střevo 

2.1.1 Anatomie 

Tlusté střevo je úsek dlouhý 1,3 – 1,7 m a široký od 7,5 cm asi do 4 cm. Po sobě 

následují střevo slepé (caecum), tračník (colon) a konečník (rektum). Caecum je nejširší část, 

uložená v pravé jámě kyčelní, kaudálně od ileálního vyústění. Dozadu se opírá o m. iliacus a o 

m. psoas major. Součástí je slepý výběžek apendix veriformis, který je 5-10 cm dlouhý a 

tlustý asi jako tužka. Sliznice a podslizniční vazivo apendixu jsou prostoupeny lymfatickou 

tkání se zárodečními centry, takže připomínají tonsilu. Z caeca pokračuje colon, který svými 

úseky obtáčí kličky tenkého střeva a přechází do malé pánve v konečník. Rozlišujeme na něm 

tři části. Colon ascendens, jdoucí od caeca po pravé straně břišní dutiny kraniálně pod játra. 

Colon transversum, který se nachází napříč zprava nalevo pod játry a žaludkem ke slezině. Je 

dlouhý asi 50-60 cm. Vzhledem ke své délce visí kaudálně prohnuté v girlandu různého tvaru. 

Colon descendens je užší než colon transversum (asi 4 cm) a postupně se ještě zužuje. Jde po 

levé straně břišní dutiny od sleziny dolů k okraji malé pánve do levé jámy kyčelní. Zde 

plynule přechází v colon sigmoideum, což je esovitě zakřivený úsek střeva, jdoucí z levé jámy 

kyčelní přes okraj malé pánve před křížovou kost, kde v úrovni obratlů S2 a S3 přechází 

v konečník. Celé je dlouhé 30-40 cm. Je to nejužší oddíl tlustého střeva, s průměrem kolem 

3,7 cm. Odtud tračník pokračuje konečníkem, což je poslední úsek střeva v malé pánvi, 

dlouhý asi 12-16 cm a široký asi 4 cm. U člověka je naplněné rectum trojitě bočně a dvojitě 

esovitě zakřivené. Rectum má dvě hlavní části, a to ampulla recti a canalis analis, který je užší 

a liší se od ampuly podélnou orientací slizničních řas. Rectum vyúsťuje navenek otvorem 

nazvaným řiť (anus). (Čihák, 2002, s. 96) 

„Caecum, colon transversum a colon sigmoideum jsou uloženy intraperitoneálně, 

colon ascendens a zčásti descendens jsou uloženy retroperitoneálně“ (Hoch, 1998, s. 40). 

Stěna tlustého střeva se skládá ze 4 vrstev. Sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny a 

serózy. Seróza pokrývá celé pouze intraperitoneální úseky tračníku. Na vzestupném a 

sestupném tračníku mají serózu pouze přední a boční stěny, kdežto zadní stěna je k zadní 

stěně břišní připojena jen řídkým pojivem. V retroperitoneálních úsecích seróza chybí. 

Svalovina má typickou vnitřní cirkulární vrstvu, zevní longitudinální vrstva je tenká, 

mohutnější je jen v taeniích, kde je zahuštěná. Byly popsány přechody svaloviny z taenií do 
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cirkulární vrstvy a naopak. Místní nahromadění cirkulárních snopců v různých místech colon 

je považováno za funkční sfinktery regulující pasáž střevem. Jsou ve všech úsecích tlustého 

střeva. (Čihák, 2002, s. 99; Hoch, 1998, s. 40) 

 Svalovina rekta je na rozdíl od ostatních částí tlustého střeva charakteristická 

tím, že zevní podélná vrstva svaloviny je souvislá jako plášť rekta, do něhož se 

rozšiřují a zesilují všechny tři taenie. Cirkulární vrstva hladké svaloviny je zesílena v 

horních třech čtvrtinách análního kanálu a vytváří tam musculus sphincter ani internus 

– vnitřní svěrač, který končí těsně nad linea anocutanea. Ke svalovině rekta se směrem 

od hráze přikládá svěrač z příčně pruhované svaloviny – m. sphincter ani externus, 

který má více částí a pochází ze svaloviny hráze. (Čihák, 2002, s. 96) 

Na povrchu tlustého střeva jsou viditelné tři podélné pruhy 8-10 mm široké, 

označované jako taeniae coli. Jedná se o zesílení longitudinální hladké svaloviny, která probíhají 

podél celého tlustého střeva. Tah taenií způsobuje pravidelná vyklenutí zevní stěny střeva – 

haustra coli, která dodávají tlustému střevu charakteristický vzhled střídavých výdutí a 

zaškrcení. V lumen střeva jsou přítomny příčné poloměsíčité řasy (plicae semilunares), jejichž 

poloha odpovídá zevním zářezům oddělujícím od sebe jednotlivá haustra. Haustra jsou projevem 

funkce svaloviny, podélné (nakrčující) i příčné (zaškrcující). Proto se jejich místo i velikost 

vlivem pohybů svaloviny stále mění a celý děj se nazývá haustrace. Všechny tři taenie se 

sbíhají na appendix a tvoří tam souvislou podélnou vrstvu svaloviny. Na přechodu esovité 

kličky a konečníku se rozšiřují v souvislý plášť podélné svaloviny konečníku. (Čihák, 2002, s. 

97; Hoch, 1998, s. 40; Švíglerová, Slavíková, 2008, s. 81) 

Tlusté střevo je řízeno vnitřním i zevním nervovovými vlivy. Vnitřní inervace je 

zprostředkována přes enterický nervový systém (ENS), který zahrnuje Meissnerův a 

Auerbachův plexus a nervová vlákna pocházející z receptorů střevní stěny. ENS hraje hlavní 

roli v regulaci střevní motility a je zodpovědný hlavně za lokální faktory, jako je distenze 

nebo iritace stěny. Zevní inervace slouží k modulaci střevní motility a je tvořena dvěma 

větvemi autonomního nervového systému, sympatikem a parasympatikem. (Heitkemper, 

2006, s. 415) 

 

Syntopie rekta 

Nad úrovní diaphragma pelvis se rektum stýká vzadu s obratli S3 až S5 a 

s kostrčí prostřednictvím řídkého vaziva a je sním spojeno pomocí hladkého musculus 

rectococcygeus a pomocí ligamentum anococcygeum. Na toto ligamentum se upínají 

složky svalstva dna pánevního a zevního řitního svěrače. Vpředu se u muže stýká se 
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zadní stěnou močového měchýře a s vesiculae seminales prostřednictvím listu tuhé 

fascie – septum rectovesicale. Vpředu u ženy se zadní stěnou vaginy prostřednictvím 

vazivového septum rectovaginale, které se kaudálně dostává až pod úroveň dna 

pánevního, kde zesiluje tzv. perineální klín. Boční plochy rekta jsou obráceny proti m. 

levator ani, který k rektu nálevkovitě sestupuje. Pod úrovní diaphragma pelvis a v jeho 

úrovni je úsek análního kanálu obklopený zevním svěračem, rektum a anální oblast se 

tam stýkají vzadu s vazivem před kostrčí a pod hrotem kostrče, v místě lig. 

anococcygeum, vpředu se svaly hráze, do nichž vyzařují i některé snopce povrchové a 

podkožní části m. sphincter ani externus, před rektem. Mezi ním a vaginou je u ženy 

vazivový perineální klín. Po stranách zevního sfinkteru jsou tukem vyplněné jámy, 

fossa ischiorectalis dextra et sinistra, prostírají se mezi spodní plochou diaphragma 

pelvis a bočními stěnami malé pánve, na nichž je m. obturatorius internus pravé a levé 

strany krytý svou fascií. (Čihák, 2002) 

 

2.1.2 Fyziologie 

Hlavním fyziologickým úkolem tlustého střeva je zahuštění střevního obsahu a jeho 

posun směrem do rekta. Tomu slouží tračník s funkcí resorpce, motility a sekrece.  

Tlusté střevo přijímá z tenkého střeva kašovitý až tekutý obsah, z něhož byly v tenkém 

střevě vstřebány živiny. Zde je z tohoto obsahu postupně vstřebávána voda a elektrolyty a 

obsah je formován ve stolici, jež je pak z konečného úseku tlustého střeva odstraněna análním 

otvorem. Na dekomposici střevního obsahu v tlustém střevě se účastní i kvasné a hnilobné 

procesy, působené mikroorganismy, jež jsou stálou součástí střevního obsahu. (Hoch, 1998, s. 

43; Čihák, 2002, s. 96) 

Střevní motilita sestává z odlišných druhů pohybu, jejichž úkolem je promíšení obsahu 

střeva, a tím usnadnění resorpce a posunu stolice. Tlusté střevo vykonává pohyby mísící, 

typické především pro proximální část tlustého střeva, které jsou zajišťovány opakovanými 

kontrakcemi cirkulární svaloviny a longitudinálních taenií. Během mísících pohybů vznikají 

na tlustém střevě charakteristické výduti neboli haustra. Z tohoto důvodu se mísící pohyby 

označují jako haustrace nebo haustrační pohyby. Haustrace promíchávají tráveninu se 

střevním sekretem a posouvají střevní obsah aborálním směrem. Dále tlusté střevo vykonává 

pohyby propulzivní, lokalizované především v distálním úseku tlustého střeva. Jedná se o 

peristaltické pohyby, které se objevují pouze několikrát za den a označují se jako hromadná 

peristaltika. Vznikají kontrakcí cirkulární hladké svaloviny v oblasti příčného tračníku, která 
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se šíří aborálně, a tím posunuje obsah střeva směrem ke konečníku. Po několika desítkách cm 

kontrakce vymizí a v místě jejího zániku se objeví nová. Kontrakce jsou intenzivní, a proto 

posouvají obsah střeva na velkou vzdálenost. V úseku, kde probíhá hromadná peristaltika, 

dojde k vymizení haustrací. Oba typy pohybů jsou koordinovány ENS a modulovány činností 

autonomního nervového systému a některými hormony. Motilitu tlustého střeva stimuluje 

aktivita parasympatických vláken inervující tlusté střevo, hormony gastrin a cholecystokin, 

gastrokolický reflex a duodenokolický reflex, které jsou iniciovány distenzí žaludku (v 

případě gastrokolického reflexu) nebo duodena (v případě duodenokolického reflexu). Oba 

reflexy jsou zprostředkovány ENS a humorální cestou prostřednictvím gastrinu. Pohyby 

tlustého střeva jsou inhibovány aktivitou sympatiku nebo sekretinem. (Hoch, 1998, s. 42; 

Švíglerová, Slavíková, 2008, s. 81) 

Enterocyty tlustého střeva produkují alkalický sekret, který se skládá z vody, 

elektrolytů a hlenu. Z elektrolytů je nejdůležitější sekrece bikarbonátových aniontů, které 

neutralizují kyselé produkty bakteriální činnosti. Hlen chrání střevní sliznici před působením 

střevního obsahu a produktů střevních bakterií, usnadňuje posun zahuštěných zbytků potravy 

a napomáhá formování stolice. Sekrece je stimulována aktivitou parasympatiku, zvýšenou 

střevní motilitou a lokálním podrážděním taktilních receptorů ve stěně střeva (reflexní 

odpověď na podráždění receptorů zprostředkovává ENS). (Švíglerová, Slavíková, 2008, s. 81) 

 

Střevní bakterie 

Střevo je při narození sterilní. Během prvních týdnů života se z orální strany osidluje 

bakteriemi (anaeroby). U dospělých je v 1 ml obsahu TS 1011 – 1012 bakterií, v ileu asi 106. 

Nízké pH v žaludku je důležitou bariérou proti mikroorganismům, takže v horní části tenkého 

střeva se téměř žádné bakterie nevyskytují (0-104/ml). Střevní bakterie zvyšují aktivitu místní 

imunitní ochrany, podílí se na syntéze biotinu, kyseliny listové a vitaminu K, na 

metabolizování žlučových solí na žlučové kyseliny a také na hydrolýze močoviny na 

amoniak. Přeměňují nestravitelné (např. celulóza) nebo nevstřebané sacharidy (např. laktóza) 

na vstřebatelné mastné kyseliny s krátkým řetězcem a na plyny (metan, vodík, oxid uhličitý). 

(Silbernagl, Despopoulos, 2004, s.264; Hoch, 1998, s. 43) 

  

Defekační reflex 

Konečník je za normálních okolností uzavřen. K tomu přispívají tzv. Kohlrauschova 

řasa, dále mm. puborectales, anální svěrače (vnitřní a zevní) a žilní pleteň. Tonická kontrakce 
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je udržována napínáním svalů vnitřního svěrače a  α -adrenergním drážděním přes sympatikus 

(L1 – L2) a u zevního svěrače vlivem n. pudendus (S2 – S4). 

Je – li horní část recta naplněna střevním obsahem, podráždí se mechanoreceptory, které 

zahájí defekační reflex. Jeho centrum je uloženo v sakrálních segmentech míchy. Reflexně se 

relaxuje vnitřní svěrač, zvýší se tonus zevního svěrače a vzniká pocit nucení na stolici. Je-li 

nucení vyhověno, zkrátí se rektum, ochabnou mm. puborectales a zevní anální svěrač a 

parasympatikem aktivovaná kruhová svalovina sestupného tračníku, sigmoidea a rekta 

vytlačují za podpory břišního lisu, stolici ven. Pokud není možné defekaci uskutečnit, zevní 

svěrač zůstane kontrahován a reflex vyhasne. Objeví se znovu až po několika hodinách 

zpravidla tehdy, kdy je další fekální materiál posunut do rekta v důsledku hromadné 

peristaltiky. Frekvence defekací je různá (od 3x za den po 3x za týden) a závisí především na 

množství nestravitelných balastních látek v potravě. (Silbernagl, Despopoulos, 2004, s. 264; 

Švíglerová, Slavíková, 2008, s. 83) 

 

Stolice 

Stolice se skládá z vody a pevných látek. Tuhá hmota stolice je tvořena hlavně 

mrtvými bakteriemi, slizničními buňkami, nestrávenými zbytky potravy a žlučovými 

pigmenty. Charakteristická barva stolice je podmíněna přítomností metabolitů bilirubinu – 

sterkobilinu a urobilinu. Zápach stolice je způsoben produkty činnosti střevních bakterií. 

Průměrné množství vyloučené stolice u dospělého člověka je asi 60-80 g/den. (Silbernagl, 

Despopoulos, 2004, s. 264; Švíglerová, Slavíková, 2008, s. 86) 

 

2.2 Stomie 

Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu před stěnu břišní nebo na ni.  

       Obrázek 1: stomie (www.ilco.cz) 

Z hlediska indikace a účelu je můžeme rozdělit: 

1. Výživné, které jsou umístěné ve střední části trávicího traktu. 

Jde o gastrostomii a jejunostomii. 

2. Derivační (odvodné), mezi které patří ezofago-, tracheo-, uro-

, ileo-, kolo-, céko-, transverzo- a sigmoideostomie 

(Marková, 2006, s. 14; Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 14) 
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„Podle počtu vyústění můžeme břišní stomie rozdělit: 

1. Jednohlavňové (stomie má 1 ústí), kdy se po resekci střeva horní konec vyvede břišní 

stěnou. Podle indikace je distální konec slepě zavřen nebo je odstraněn. 

2. Dvojhlavňové neboli axiální (stomie má 2 ústí), kdy je celá klička střeva vyvedena na 

povrch kůže, je podložena drénem nebo podložkou tzv. můstkem sloužící k přidržení 

stomie. Protnutím kličky vznikají 2 ústí. Aktivní klička je vždy dole, aby střevní obsah 

nepřetékal přes dolní otvor. Lze jí provádět laparoskopicky a je zakládána jako dočasná“ 

(Marková, 2006, s. 18).  

 

2.3 Kolostomie 

 „Je umělé vyvedení tlustého střeva mimo dutinu břišní a jeho vyústění na povrch 

kůže“ (Šváb, 2000, s. 26). 

 „Je to nejčastější druh vývodu. Má kruhovitý tvar jasně červeného zbarvení, které je 

dáno barvou střevní sliznice. Stomie má v průměru 2-5cm a je také mírně vyvýšena nad 

povrch kůže. Ve sliznici střeva nejsou nervová zakončení pro vnímání bolesti, proto 

kolostomie není citlivá na pohmat“ (Marková, 2006, s. 20). 

 

2.3.1 Druhy 

Z hlediska lokalizace rozlišujeme kolostomie: 

• Proximální kolostomie. Zakládá se vzácně, v pravém podbřišku a používá se k dočasné 

derivaci plynů a stolice. Konstrukce vzestupné nebo proximální transverzální kolostomie 

narušuje skladování a promíchávání stolice a redukuje absorpční kapacitu tlustého střev. 

Stolicí je zde vysokoobjemová tekutina s vysokou koncentrací sodíku. Stolice je 

vylučována z kolostomie často a nepravidelně, což umožňuje malou nebo žádnou možnost 

kontroly stolice. (MacKeigan, 1993, s. 47) 

• Kolostomie střední části tračníku. Zakládá se vzácně, v pravém nebo levém podžebří. U 

těchto stomií častěji řešíme komplikace způsobené špatnou adhezí pomůcek ke kůži. 

Střední tračník je zodpovědný za přepravu a absorpci střevního obsahu, proto stolice je 

méně tekutá, než u proximální kolostomie. (MacKeigan, 1993, s. 48) 

• Distální kolostomie. Jde o nejčastější typ stomie na tlustém střevě. Zakládá se v levém 

hypogastriu. Může být trvalá nebo dočasná. Jelikož stolice dosahuje v distálním úseku 

tlustého střeva zpravidla polotuhé až tuhé konzistence, je po konstrukci distální 
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kolostomie střevní obsah vylučován obvykle jednou nebo dvakrát denně. Objem stolice 

dobře adaptované sigmoideostomie je přibližný jako u lidí s neporušeným střevem. 

(MacKeigan, 1993, s. 48; Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 15) 

 

2.3.2 Indikace 

Afekce tlustého střeva, které jsou příčinou akutních stavů a také indikací 

neodkladných chirurgických výkonů, lze schematicky rozdělit do skupin obstrukce, perforace, 

zánět, cévní léze a krvácení. Obecně mohou být indikací k provedení stomie vrozené 

vývojové vady u dětí, nespecifické střevní záněty jako je morbus Crohn, ulcerózní kolitida, 

obturační ileus, náhlé příhody břišní, divertikly, perforace střeva, úrazy, polypóza, maligní a 

benigní nádory. (Marková, 2006, s. 22; Hoch, 1998, s. 16; Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 

10) 

„Daleko nejčastějším důvodem pro akutní výkon je obstrukce střeva, která je příčinou 

více než poloviny všech neodkladných operací. U drtivé většiny nemocných je obstrukce 

způsobena nádorem“ (Hoch, 1998, s. 17). 

 

2.3.3 Kolorektální karcinom 

Kolorektální karcinomy jsou ve světě třetím nejčastějším druhem zhoubných nádorů. 

Nejčastěji se vyskytuje v západních průmyslových zemích. Česká republika je spolu s Novým 

Zélandem a Skotskem na prvních třech místech. 

Kolorektální karcinom je onemocnění vyššího věku. Průměrný věk se udává 70 let. 

Incidence karcinomu tlustého střeva je u obou pohlaví vysloveně podmíněna věkem. Je 

zajímavé, že u mužů lze sledovat signifikantně pozitivní korelaci mezi incidencí karcinomu 

tlustého střeva a vyšším profesním vzděláním, resp. vyšším sociálně – ekonomickým 

postavením. Riziko úmrtí na kolorektální karcinom činí 2,85% u mužů a 2,9% u žen. 

Individuálně očekávaná délka života se u pacientů s karcinomem tlustého střeva zkracuje 

průměrně o 13,3 roku. „Karcinom tlustého střeva je u mužů třetí a u žen druhou nejčastější 

příčinou smrti. Karcinom konečníku je šestou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u mužů a 

sedmou nejčastější u žen.“ (Becker, 2005, s. 460) 

„Podle Beckera (2005, s. 461) nejčastější lokalizace s více než 50% adenomů je colon 

sigmoideum a colon descendens, následuej colon ascendens a colon transversum. Výskyt 

kolorektálních karcinomů vykazuje v posledních desetiletích trend „posunu vpravo“. Dochází 
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k poklesu výskytu karcinomu rekta ve prospěch karcinomu tlustého střeva. Stejně tak u 

karcinomu tlustého střeva dochází k posunu proximálně, resp. k manifestaci v pravé polovině 

tlustého střeva.“ (Becker, 2005, s. 461) 

Spouštěcí faktory nelze určit, i když životní styl a stravovací návyky v západních 

průmyslových zemích vzniku nádoru patrně napomáhají. Existují rizikové skupiny, jež mají 

zvýšenou pravděpodobnost onemocnění oproti normálnímu obyvatelstvu. Patří sem osoby 

s individuálně zvýšeným rizikem pro sporadický karcinom, nositelé dispozice k hereditárnímu 

kolorektálnímu karcinomu a pacienti s chronickým zánětlivým onemocněním střev. (Becker, 

2005, s. 461) 

 

2.3.4 Léčba kolorektálního karcinomu 

Chirurgická léčba 

Úvodní stádia nádorů tlustého střeva a konečníku jsou léčena radikální chirurgickou 

operací, při níž je provedena resekce konečníku s lymfadenektomií a odstraněním 

retrorektálního tuku. Nádor je odstraněn s dostatečným lemem, aby se snížilo riziko recidivy v 

důsledku možného mikroskopického šíření nádoru do zdravé tkáně. Lokalizace nebo rozsah 

nádoru si někdy vynutí vytvoření kolostomie. Pokročilejší nádory konečníku často lze 

operovat až po předoperační radioterapii někdy kombinovanou s chemoterapií. Vzniknou-li 

vzdálená ložiska onemocnění, lze je za určitých podmínek odoperovat a tak zajistit 

nemocnému další kvalitní život. (Novotný, 2002; Zavoral, 2001) 

Khalili et al (1998, s. 834) porovnávali operaci kolorektálního karcinomu technikou 

otevřenou a laparoskopickou. U laparoskopické operace byla výhodou pouze nižší ztráta krve 

při operaci a možnost dřívějšího příjmu potravy perorální cestou.  

 

Ozařování  

Ozařování významně snižuje výskyt lokálních recidiv a zlepšuje operabilitu 

pokročilých nádorů. Je možná jak předoperační, tak pooperační radioterapie nebo 

chemoradioterapie. Předoperační ozáření, někdy v kombinaci s chemoterapií, je podáváno u 

nemocných s nádory konečníku před operací s cílem zmenšit nádor, usnadnit chirurgovi 

operaci a snížit riziko vzniku dceřiných ložisek. U nádorů nad 15 cm standardně předoperační 

radioterapii používána není. Pokud mikroskopické vyšetření odstraněného nádoru prokáže 

prorůstání celou stěnou konečníku, nebo jsou nádorově postižené pánevní uzliny, provádí se 

pooperační záření, někdy v kombinaci s chemoterapií, které účinně snižují riziko recidiv 
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nemoci. Cílový objem radioterapie zahrnuje primární nádor, jeho lůžko a spádové lymfatické 

uzliny. (Novotný, 2002; Zavoral, 2001) 

 

Chemoterapie 

Chemoterapie zlepšuje výsledky 5 letého přežití asi o 10 %. Pooperační zajišťovací 

chemoterapie trvá 6 měsíců, podává se formou injekcí každý čtvrtý týden, vždy od pondělí do 

pátku. Snižuje riziko recidiv až o 30 %. U nádorů tlustého střeva se podává samostatně, u 

nádorů konečníku se kombinuje se zářením. (Novotný, 2002; Zavoral, 2001) 

 

2.3.5 Operační výkony na tlustém střevě 

Při výběru operačních výkonů je potřeba vždy zohlednit zachování kvality života. Pro 

chirurga je vždy prioritou operační výkon zachovávající kontinuitu orgánu. Společným cílem 

celého týmu je navrátit pacienta se stomií do plnohodnotného osobního, pracovního i 

společenského života. (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 18) 

Pacienti zpravidla dobře snášejí i resekci rozsáhlých úseků tračníku, vedoucí k redukci 

resorpční plochy střeva, zkrácení tranzitního času a ke zmenšení tračníku jako rezervoáru, což 

je dokladem značné adaptační schopnosti ponechaných úseků a také schopnosti tenkého 

střeva některé funkce převzít. (Hoch, 1998, s. 43) 

Operační výkony rozdělujeme na radikální a paliativní, dočasné a trvalé, urgentní a 

elektivní. Paliativní výkon vede k obnovení nebo udržení střevní průchodnosti. U dočasného 

lze obnovit kontinuitu orgánu, u trvalého nikoli. (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 11) 

Spektrum operačních postupů užívaných při ošetření akutních onemocnění tlustého 

střeva lze rozdělit do tří hlavních skupin. První jsou operace u nálezů, které lze odstranit 

resekcí, druhou jsou operace, kde resekovat nelze a laparotomie či derivace stolice stomií 

nebo střevním bypassem je jediným a definitivním řešením. Do třetí skupiny lze zařadit 

výkony nestandardní a prováděné jen výjimečně. Resekční postupy se liší počtem operačních 

dob a rozsahem resekce. Postupy s rozložením operační léčby do více etap jsou trojdobé či 

dvoudobé, obě možnosti se týkají ošetření lézí v levé polovině tračníku, dvoudobý postup 

ošetření lézí v pravé polovině tračníku. (Hoch, 1998, s. 45)  

Tradiční postup při ošetření neprůchodnosti nebo perforace tlustého střeva při 

resektabilním nálezu je vícedobý. Výsledky postupu však jsou zatíženy vysokou sumární 

mortalitou, častým narušením sekvence nezbytných operací a v neposlední řadě také 
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podstatně delší a opakovanou hospitalizací. Řada nemocných se nedožije výkonu ve druhé 

době či v dalších operačních dobách nebo je jejich stav takový, že od dalších operací je třeba 

ustoupit i s vědomím, že nebyl odstraněn operabilní nádor. (Hoch, 1998, s. 47) 

Nejčastějším typem kolostomie je sigmoideostomie či stomie descendentní části colon. 

Nejčastěji je stomie zakládána v levém dolním kvadrantu břišní stěny. Stomie se zakládá vždy 

tak, aby nebyla pod tahem. Nevhodné je umístění blízko laparotomie, v laparotomii, 

v podžebří, v kožní řase a pod prsy, kde je obtížně ošetřovatelná. (Horák, 1999, s. 8; 

MacKeigan, 1993, s. 48; Escott-Stump, 2008, s. 416)  

Pro její založení se využívá dvou typů operací. První je operace dle Milese, což je 

abdominoperineální amputace rekta, při které je vytvořena trvalá terminální sigmoideostomie. 

Resekuje se 1/3 sigmoidea, rektosigma, rektum, anus a zašije se perineum. Dočasně je 

vyveden drén z perinea. Po jeho odstranění může přetrvávat sekrece. Druhým typem je 

operace dle Hartmana. Slepě uzavřený rektální pahýl střeva, po resekci střeva s tumorem, je 

ponechán v pánvi a orální část kličky je vyvedena na stěnu břišní jako dočasná nebo trvalá 

sigmoideostomie. Kontinuitu střeva lze obnovit. Během této doby bude pacientovi odcházet 

z konečníku hlenovitý sekret, který střevo tvoří. Pokud je výkon proveden z akutní indikace, 

je nutné pahýl dodatečně vyprázdnit. Je nutná edukace o pravidelném cvičení svěrače po dobu 

dočasné stomie. Pro následnou dokonalou kontinenci a zachování běžné frekvence stolice je 

třeba normální anální svěrač se zachovaným anorektálním úhlem a ponechat dostatečnou 

délku aborálního úseku kolon (20 a více centimetrů od anu) s dobrou poddajností ampuly 

rekta. (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 11; Hoch, 1998, s. 43) 

 

2.3.6 Pooperační péče 

„Pooperační péči o pacienta se stomií můžeme rozdělit do několika období, v nichž se 

prioritně zaměřujeme na odlišné oblasti péče. Jedná se o bezprostřední pooperační péči, 

perioperační péči a přípravu na propuštění a následnou péči“ (Marková, 2006, s. 29). 

Bezprostřední pooperační péče probíhá podle závažnosti operačního výkonu, 

polymorbidity a komplikací na JIP nebo ARO. U stomie se sleduje funkčnost, tzn., zda 

odchází plyny, stolice a sekrety. Obnovení peristaltiky se většinou podporuje 

medikamentózně. První stolicí je tekutina. Ta neustále zvětšuje objem a je vylučována 

nepravidelně. Po 10 až 14 dnech se konzistence stává poměrně viskózní. Dále se sleduje tvar, 

velikost, barva a otok stomie. Normálně má mít stomie barvu červenou jako sliznice dutiny 

ústní, což svědčí o dobrém krevním oběhu v okolí. Stomasestra zahajuje základní pooperační 
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edukaci na lůžku dle stavu pacienta. Dále se pokračuje v prevenci tromboembolické nemoci, 

navazuje se na antibiotickou profylaxi započatou již před výkonem a udržuje se dostatečná 

analgezie. Kromě fyzického stavu je nutné sledovat také psychiku nemocného. (Marková, 

2006, s. 29, 30; Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 28; MacKeigan, 1993, s. 47) 

 „Výživa v prvních dnech po operaci je zajištěna parenterální cestou až do doby 

funkčnosti peristaltiky střeva a vyprazdňování stolice. Druhý pooperační den se již 

parenterální výživa může překrývat s tekutou perorální výživou. Postupně se přechází na 

kašovitou stravu a 5., 6. den, na stravu, na kterou byl pacient zvyklý před operací“ (Marková, 

2006, s. 30). 

Před propuštěním by měl být pacient seznámen se stravovacím režimem, se změnami 

životního stylu, měl by být vybaven základními stomickými pomůckami na jeden měsíc a 

informačními brožurami obsahujícími rady a pokyny k ošetřování stomie a úpravě 

životosprávy. Nezbytný je také rozhovor se členy rodiny. Rodina by měla být připravena na 

přijetí nemocného domů. Domácí prostředí by mělo být upraveno tak, aby měl nemocný 

možnost si provádět řádnou hygienickou péči sám. (Marková, 2006, s. 31)  

Hlavním cílem následné péče je naučit pacienta soběstačnosti při ošetřování stomie. 

Edukace je individuální a postupná. (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 29) 

Je žádoucí, aby po propuštění pacient navštěvoval stoma poradnu, která je 

nejblíže jeho místu bydliště, kde jsou schopni pomoci s běžnými problémy s 

ošetřováním stomie, s výběrem pomůcky, zacvičením pacienta v jejich používání, 

apod. stoma poradna  spolupracuje s ošetřujícím lékařem a sociální pracovníkem. Po 

dohodě s lékařem může stomik požádat o lázeňskou léčbu. Stomie není její 

kontraindikací. (Marková, 2006, s. 33)  

 

2.3.7 Komplikace 

Dle Gooszena et al (2000, s. 650) je úzká korelace mezi množstvím komplikací a tím 

zhoršenou péčí o stomii a sociální izolací. Obzvláště kožní komplikace, prolaps, retrakce a 

únik stolice (z různých důvodů) mají veliký vliv na denní život pacienta.  

„V souvislosti se stomiemi může vzniknout řada komplikací, kterým se při dodržování 

zásad správného ošetřování dá předejít. Některé komplikace však vznikají špatnou konstrukcí 

stomie. Jejich řešení pak může být opět jenom chirurgické“ (Marková, 2006, s. 33). 

Založení stomie nemusí být, ač jde o relativně snadný výkon, bezproblémovou 

operací. Podle Cormana (1998) má nějakou komplikaci stomie 50% nemocných, pokud 
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přežijí alespoň dva roky. S výjimkou infekce jsou podle Hocha (1998, s. 59) nejčastějšími 

stomickými komplikacemi prolaps, retrakce, parastomické kýly a nekróza stomie. 

Komplikacemi jsou více ohroženy dvouhlavňové kolostomie, které jsou rovněž 

náročnější z hlediska ošetřování. Větší počet komplikací provází stomie založené při 

neodkladných operacích než po operacích elektivních. (Hoch, 1998, s. 59) 

Komplikace pro větší přehlednost můžeme rozdělit na časné a následné. 

 

Časné pooperační komplikace  

Krvácení. Drobné pooperační krvácení z okraje stomie je normální, ale krvácet může také 

poraněná céva nebo mechanicky poškozené střevo. Řešení je vždy na chirurgovi a může být 

jako konzervativní, tak jím může být i operační revize.  

• Nekróza okraje stomie. Příčinou bývá nedostatečný přítok krve do tkáně způsobený 

otokem nebo malým otvorem v kůži. Stomie je povleklá. Pokud střevo drží na fascii, volí 

se konzervativní postup. Stomie se denně kontroluje a sprchuje. Pokud je střevo uvolněné, 

zapadávající do břicha, je nutná operační úprava. 

• Parastomální absces. Je nutná derivace abscesu. Lepení sáčku na stomii a současně na 

drénovaný absces je obtížné, proto se používají flexibilní pomůcky s větší lepicí plochou. 

Protože dochází k častému podtékání obsahu pod podložkou, je nutná pravidelná ochrana 

kůže před iritací. 

• Otok stomie. Objevuje se vždy po manipulaci se střevem, malý otok spontánně odezní, u 

většího sledujeme vývoj. Většinou vystačíme s konzervativním postupem. 

• Kožní komplikace. Je třeba rozlišit kontaktní dermatitidu, alergickou reakci, bakteriální 

nebo plísňovou infekci, iritaci nebo maceraci z podtékání sekretu pod pomůcku. Vždy se 

prvotně řeší příčina komplikace. Vhodné je používání dvoudílných pomůcek, přídržného 

pásku a ochranných stomických prostředků. Posledním možným řešením může být 

transrepozice stomie. 

• Časná retrakce. Vyskytuje se po akutních výkonech a není častá. Střevo je pod tahem a 

okraj stomie je pod úrovní kůže. Je potřeba používat flexibilní pomůcky a konvexní 

podložky. 

• Nevhodně umístěná stomie. Vyskytuje se výjimečně a nejčastěji u akutně operovaných 

pacientů, u nichž nebyla stomie před operací zakreslena. Nevhodné umístění je v kožní 

řase, v jizvě, v třísle, pod žeberním obloukem, na boku nebo v operační ráně. Je potřeba 
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používat flexibilní stomické pomůcky, vyrovnávací pastu, hydrokoloidní destičky. Jde-li o 

stomii trvalou, a dovolí-li to stav pacienta, provádí se transrepozice stomie. 

(Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 42 - 43) 

 

Následné komplikace stomie  

• Prolaps. Střevo může prolabovat od několika centimetrů až po několik desítek centimetrů 

před břišní stěnu. Průměr střeva je potřeba měřit ve stoji. Se střevem se manipuluje 

opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození. Vstoje si pacient sáček lepí obtížně, 

vhodné je lepit pomůcku vleže s pomocí druhé osoby. Střevo je vhodné často sprchovat a 

okolní kůži chránit ochrannými pomůckami, jako je ochranný film, pasta, pudr. Nikdy se 

nesmí střevo reponovat násilím zpět do dutiny břišní – vleže se částečně nebo zcela 

reponuje samo. Vhodná je chirurgická úprava střeva, ale není vždy možná.  

• Retrakce. Retrakce může být od několika milimetrů až po několik centimetrů pod úroveň 

kůže, často bývá spojena se stenózou stomie. Při retrakci dochází k podtékání stolice pod 

podložku a následné iritaci až maceraci okolní kůže. Je nutné dbát na zvýšenou hygienu, 

ošetřovat iritovanou kůži a používat pomůcky s konvexní podložkou či používat přídržný 

pásek.  

• Stenóza. Jde o nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem v břišní stěně, bývá často 

kombinována s retrakcí. Objevují se bolesti břicha, porucha pasáže, stolice městná před 

stenózou. Stenóza stomie se dilatuje prstem nebo dilatátorem, aby byla zajištěna derivace 

střevního obsahu. Je nutná úprava dietního režimu a dostatečná hydratace. Těsná stenóza 

nebo uzávěr stomie vyžadují urgentní chirurgickou revizi. 

• Kožní komplikace. (viz. časné komplikace) 

• Píštěle okolo stomie. Píštěl neumožní dostatečnou adhezi pomůcek ke kůži, dochází 

k podtékání stolice a iritaci kůže pod podložkou.  

• Krvácení ze stomie. Drobné krvácení z okrajů stomie je normální. V terminálním stádiu 

onemocnění může krvácet céva narušená nádorem. Krvácení bývá komplikací radioterapie 

a nespecifických střevních zánětů. 

(Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 44 - 47) 
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Kýla  

Kýla je abnormální výchlipka pobřišnice, do které se přechodně nebo trvale 

vysunuje část břišního obsahu. Nejčastěji vznikají kýly v břišní stěně (zevní kýly), 

méně často v oblasti pánevního dna, bránice nebo v performovaných otvorech uvnitř 

břišní dutiny (vnitřní kýly). Při pravé kýle jsou vysunuté orgány kryty nástěnným 

peritoneem, které vytváří kýlní vak. Pokud není kýlní vak vytvořen, jedná se o výhřez 

(prolaps). U reponibilní kýly je možno kýlní obsah vrátit do břišní dutiny (vleže, 

mírným tlakem). (Slezáková, 2010, s. 213) 

Mezi nejčastější komplikace stomie je uváděná parastomální kýla, která se může 

vyskytnout až u 40% kolostomiků. Dochází při ní ke vsunutí části obsahu dutiny břišní mezi 

otvor ve stěně břišní a vlastní střevní vývod. Vzniká oslabením břišní stěny a částečným nebo 

úplným uvolněním fascie od střevní kličky. Okolo stomie se vytvoří vyklenutí, které se 

postupně zvětšuje. Příčina parastomální kýly může být v chybné chirurgické technice, 

například vytvoření příliš velkého otvoru ve svalových snopcích, kudy se střevo protahuje, při 

umístění do operační rány, není – li stomie provedena přes přímý břišní sval a při špatné 

fixaci střeva ke stěně břišní. Vyšší riziko vzniku kýl je u pacientů obézních, podvyživených, 

s chronickým kašlem, s obtížným močením a zácpou. Je nutné odlišit prosté ochabnutí stěny 

břišní kolem stomie, která se projevuje vyklenutím stěny břišní i s kolostomií. Malou kýlu lze 

kompenzovat břišním pásem. Na kýle pomůcky obtížně drží, používají se flexibilní pomůcky. 

Operace parastomální kýly je vždy riziková, protože hojení v infekčním prostředí je 

komplikované. Mezi absolutní indikace k operaci patří např. obstrukce, perforace. Mezi 

relativní patří problémy s ošetřováním stomie, bolesti, prolaps stomie, retrakce nebo 

kosmeticky neakceptovatelné změny. (Otradovcová, Kubátová, 2006 s. 46; Marková, 2006, s. 

36; Corman, 1998, s. 963; Wexner, Vernava, 1995, s. 451) 

 

Urogenitální obtíže  

Enteroanální výkony pro karcinom rekta mohou vést k poškození autonomních nervů, 

a tím k urogenitální dysfunkci. Je to především abdominoperineální exstirpace rekta, kdy jsou 

obtíže označované jako postproktetomický syndrom. Jde především o poruchy vyprazdňování 

močového měchýře, inkontinence moči a stolice a negativní ovlivnění sexuálních funkcí. 

Méně častá je močová inkontinence, u žen však činí 29%. Impotence u mužů se udává do 

59%, dyspaureunie u žen až 50%. Je důležité postižené pacienty informovat o možnostech 
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léčení těchto funkčních poruch. Tato terapie zahrnuje medikamentózní léčbu, terapii 

biofeedbackem a popř. někdy i psychoterapii. (Becker, 2005, s. 101, 544) 

Aktuální číslo urinálních obtíží po operaci rektálního karcinomu je od 30 do 70%. 

Podíl léčebných složek (operace, radioterapie) na poškození pánevního autonomního 

nervového systému, a tím na vzniku močových obtíží je nejasný. Poškození horního 

hypogastrického plexu a hypogastrických nervů je příčinou snížené kapacity močového 

měchýře a může vyústit v urgentní inkontinenci. Poškození sakrálních splanchnických nervů 

může vést k inkontinenci a močové retenci a obtížemi při vyprazdňování močového měchýře. 

(Lange et al, 2008, s. 1020) 

 

2.3.8 Stomické pomůcky 

Pacientům jsou u nás k dispozici pomůcky od šesti firem. „Stomickou pomůcku 

předepisuje smluvní lékař pojišťovny s odborností: praktický lékař, chirurg, urolog, internista. 

V rámci koloproktologické poradny, kde pracuje ve spolupráci s chirurgem stomická sestra, 

tyto pomůcky předepisuje ona“ (Marková, 2006, s. 40). 

Požadavky na moderní stomické systémy jsou schopnost jímat moč, stolici a sekret, 

být tvarově a velikostně variabilní, flexibilní, eliminovat zápach, chránit kůži okolo stomie, 

být z hypoalergenního materiálu, mít snadnou manipulaci, neomezovat pacienta v pohybu, být 

diskrétní a dostupný. (Otradovcová, s. 39) 

Základními typy jsou jednodílný a dvoudílný systém. Jednodílný systém je tvořen 

sáčkem s přilnavou plochou, který je nutno měnit po každém naplnění. Sáčky mohou být 

průhledné, neprůhledné, s filtrem, bez filtru, nevýpustné, výpustné se sponou, výpustné na 

suchý zip. Častěji užívané dvoudílné systémy se skládají z podložky s adhezívní vrstvou na 

jedné straně a přírubovým kroužkem na druhé straně, na který nasazujeme vlastní sáček. 

Podložka zůstává nalepena 3-5dní a sáček se mění po naplnění. Na podložce lze střídavě 

používat různé typy sáčků, musejí se shodovat velikostí. Systém lze doplnit přídržným 

páskem okolo těla. Jsou již i systémy adhezívní technologie, kdy se podložka a sáček spojují 

pouze nalepením sáčku na podložku, chybí spojovací, přírubový kroužek. Tento systém je 

diskrétní a flexibilní. (Horák, 1999, s. 9; Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 39) 

Podložky sáčků můžeme rozdělit do tří skupin pevné celoželatinové, flexibilní 

s želatinovým středem a okrajem z mikroporu a konvexní pro kombinované stomie. 

(Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 39) 
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Největší problémy u stomického vybavení zahrnují dle Nugenta et al (1999, s. 1571) 

kožní vyrážky, propouštění, zápach a naplnění vzduchem.  

 

2.3.9 Život s kolostomií 

Irigace – výplach střeva  

Je nejkomfortnější metoda, jak ovládat vyprazdňování u pacientů s vývodem na 

tlustém střevě. Umožní kvalitní a aktivní život. Je vhodná pro každého pacienta s kolostomií, 

nejvýhodnější je u sigmoideostomie. Podmínkou výkonu je zkušená stomasestra, zájem 

pacienta, jeho fyzická a psychická způsobilost, dále několikaměsíční odstup od operace a 

souhlas lékaře. (Otradovcová,Kubátová, 2006, s. 48) 

 Při irigaci je střevo zvolna napouštěno vlažnou vodou (37°C) po dobu 10-15 minut. 

Vody je 15ml/kg hmotnosti pacienta. Interval mezi irigacemi je 48-72 hodin. Irigace je 

kontraindikovaná u ileostomií, při komplikacích kolostomie a při fyzické či psychické 

alteraci. (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 49) 

 

Sexuální život stomika  

Jak již bylo zmíněno v kapitole komplikace, sexuální problémy se u pacientů 

s kolostomií vyskytují v poměrně hojné míře. To však neznamená, že by stomici nemohli vést 

zdravý a normální život. Problém je, že pacienti jsou často málo informování a neví, co mají 

očekávat a psychický stres se poté na jejich sexuálním životě podepisuje mnohem více. Proto 

je důležité již před operací pacienta informovat o možných pooperačních problémech. 

Sexuální problematika bývá v rozhovorech mezi pacientem a lékařem stále opomíjena. 

Zdravotníci často problém z neznalosti či neinformovanosti zlehčují nebo o rozhovor na toto 

téma nemají zájem, a sám pacient se bezprostředně po operaci soustředí na bolest, ránu, 

stomii, apod.  Je tedy výhodné, když stomická a proktologická poradna spolupracuje 

s konkrétním odborným pracovištěm, kam může pacienta odkázat. (Otradovcová, Kubátová, 

2006, s. 50) 

 

Výživa stomiků  

Cílem výživy je podpořit hojivé procesy a zabránit nutričním karencím. Brzké 

zahájení příjmu potravy také vede ke snížení pooperačního dyskomfortu. Přechod z tekuté na 

bezezbytkovou dietu navrací střevu funkci a urychluje léčbu. Dieta by měla být bohatá na 

proteiny, energii, vitaminy (skupiny B, C a kyseliny listové) a minerály (vápník, hořčík, 
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draslík, železo). Příjem soli by měl být normální nebo snížený. Důležité je taky dostatečný 

příjem tekutin rozložený do celého dne. (Pavlíčková, 2009, s. 32; Escott-Stump, 2008, s. 416) 

 „Jedním z důležitých úkolů je nalézt optimální způsob výživy pacienta, který jednak 

bude odpovídat léčbě původního onemocnění pacienta, a zároveň nebude problematický 

z hlediska funkčnosti stomie“ (Kolínková, 2006, s. 350). 

 Pro pacienty se stomiemi sice není stanovena konkrétní dieta, přesto mohou 

určité zásady výživy výrazně pomoci v předcházení některých obtíží, v ochraně před 

znovuvzplanutím původního onemocnění a v neposlední řadě i v oblasti 

psychosociální. Úlohou nutričního terapeuta ve spolupráci se stomickou sestrou je 

formou edukací a následných reedukací zabezpečovat optimální způsob stravování. 

(Kolínková, 2006, s. 350) 

K nalezení správného režimu výživy pomáhá vedení denního záznamu, v němž si 

pacient zapisuje: co jí, v jakém množství a kdy, frekvence vyprazdňování, konzistence stolice, 

množství moče a případné bolesti po jídle. Záznamy je potřeba vést tak dlouho, dokud pacient 

neidentifikuje případné nevyhovující potraviny a pokrmy. Normalizace stolice nastává 

většinou během 6 měsíců u některých pacientů i po několika týdnech. (Kolínková, 2006, s. 

350) 

 

Kontrola plynů a zápachu 

Existují dva hlavní zdroje střevních plynů, a to spolykaný vzduch a plyn, který 

vytvářejí bakterie z nestrávených karbohydrátů. Spolykaný vzduch je pozvolna absorbován 

v průběhu trávicím traktem. Proto je pravděpodobné, že více ovlivní pacienta se stomií 

tenkého střeva. Plyn produkovaný bakteriemi je znak u pacientů s kolostomií, neboť většina 

střevních bakterií se nachází v tlustém střevě. Prodleva mezi příjmem potraviny, která se 

podílí na vyšší produkci plynu, a nadýmáním je asi 6 hodin (záleží na výšce kolostomie). 

(MacKeigan, 1993, s. 69-70) 

 

2.4 Rehabilitace 

Jen zřídka probíhá rekonvalescence po velké abdominální operaci zcela bez problémů 

a rychle. Cílem rehabilitace je obnovení, případně zlepšení pooperační kvality života. 

Rehabilitace by měla začít ihned po skončení terapie. (Becker, 2005, s. 498) 
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2.5 Hluboký stabilizační systém páteře 

„Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) představuje svalovou souhru, která 

zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly HSSP jsou 

aktivovány i při jakémkoli statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý cílený 

pohyb horních resp. dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace je automatické“ (Kolář, 

Lewit, 2005, s. 273). 

Zásadní roli ve stabilizaci páteře hraje souhra mezi hlubokými svaly a svaly 

dlouhými povrchovými. Konkrétně jde o kokontrakci mezi monosegmentálními svaly, 

v prvé řadě m. multifidus a s tímto svalem zřetězenou bránici, pánevní dno a břišními 

svaly, které jsou přední oporou břišní dutiny a spoluregulují nitrobřišní tlak. V oblasti 

horní hrudní páteře a krční páteře jde o souhru mezi hlubokými flexory a extenzory 

páteře. 

Tento vývojový model držení páteře je centrálně určen a je možné jej reflexně 

vyvolat. Reflexní vybavitelnost svalové aktivity je ve stejné kvalitě a koordinaci jako 

to spatřujeme ve čtvrtém měsíci života. (Kolář, Lewit, 2005, s. 273) 

Žádný cílený pohyb (včetně končetin) není možné provést bez úponové stabilizace 

svalu, který daný pohyb vykonává. V důsledku svalového propojení se na stabilizaci podílí 

celý svalový řetězec. Provedeme-li na příklad flexi v kyčelním kloubu, tak je nutné provést 

zpevnění páteře a pánve, úponových začátků flexorů kyčle (m. rectus femoris, m.iliopsoas, 

m.sartorius). Prováděná flexe je volním pohybem, stabilizační funkce je automatická, čili 

mimovolní. (Kolář, Lewit, 2005, s. 273, Kolář, 2006, s. 161) 

„Každý pohyb v segmentu je tak převáděn do celé postury, jinými slovy, každý 

pohybový manévr má převod stabilizace do úponově provázaných oblastí, potažmo do celého 

těla“ (Kolář, 2006, s. 161). 

Během stabilizace páteře se zapojují vždy extenzory páteře. Jejich aktivace 

probíhá podle následujícího timingu: nejdříve se zapojují hluboké extenzory a teprve 

při větších silových nárocích se kontrahují svaly povrchové. Jejich funkce je vyvážena 

flekční synergií, kterou tvoří hluboké flexory krku a souhra mezi bránicí, břišními 

svaly a svaly pánevního dna. 

Při nárocích na zpevnění páteře se kontrahuje bránice, její kontura se oplošťuje, 

a to nezávisle na dýchání. Ke kontrakci bránice, resp. k jejímu oploštění, dochází i bez 

dýchání. Oploštění bránice tlačí na obsah břišní dutiny, který se chová jako viskózně 
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elastický sloupec, v důsledku čehož se zvyšuje nitrobřišní tlak. Dolní apertura 

hrudníku a břišní dutina se rozšiřují. 

K adjustaci intraabdominálního tlaku přispívá synchronní aktivita pánevního 

dna. Pro výsledný silový vektor je proto důležitý také sklon pánve. 

Břišní svaly se při působení zevních sil chovají jako dolní fixátory hrudníku. 

Jejich úlohou je, aby během stabilizace nedošlo ke kraniálnímu souhybu hrudníku. 

Vytváří totiž punktum fixum, které umožňuje kontrakci bránice. Spolu s oploštěním 

bránice pomáhají břišní svaly svou koncentrickou nebo izometrickou aktivitou zvýšit 

nitrobřišní tlak – stabilizační moment. 

Během působení zevních sil probíhají respirační pohyby při oploštělé konvexní 

kontuře bránice, tj. při jejím bazálně zvýšeném napětí. Míra kontrakce, neboli bazální 

oploštění bránice, je závislé na velikosti zevních sil. Ve fázi, kdy je zvýšený 

nitrobřišní tlak a probíhá dýchání, tak je zcela zásadní spolupráce bránice a břišních 

svalů, které při zvýšeném tonickém napětí excentricky ustupují inspirační kontrakci 

bránice. Je-li tato spolupráce narušena, zapojují se do respirace horní fixátory 

hrudníku, což vede opět k nedostatečné přední stabilizaci páteře a přetížení extenzorů 

páteře. (Kolář, 2007, s. 5) 

„Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní držení segmentů těla proti působení 

zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Jde o aktivitu zpevňující segmenty 

(aktivní držení segmentů) těla proti působení zevních sil, ze kterých dominuje tíhová síla“ 

(Kolář, 2006, s. 160). 

 

2.6 Bolest a psychologie 

 Bolest je definována taxonomickou sekcí společnosti IASP slovy: „Bolest je 

nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušeností, která se vztahuje k aktuální nebo 

potencionální poruše tkání nebo skutečnosti popsatelné v termínech takovýchto poškození.“ 

(in Křivohlavý, 1992, s. 7) 

S ohledem na dobu trvání rozlišujeme akutní a chronickou bolest. Akutní bolest trvá 

maximálně několik dnů či týdnů. Vzniká na základě poškození tkáně úrazem nebo nemocí. 

Lokalizace je většinou dobře určitelná. Chronická bolest je dlouhotrvající stav přesahující 3-6 

měsíců. Mezi poškozenou tkání a prožitkem pacienta nelze prokázat jednoduchý kauzální 

vztah. Často je chronická bolest neúměrně veliká v poměru k tomu, co ji zprvu vyvolalo. Do 

historie chronické bolesti zasahuje řada psychologických a sociálních faktorů. Pacienti 
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s chronickou bolestí jsou často celkově frustrováni. Jsou v depresi a plni beznaděje. Dochází 

ke změnám celého životního stylu, k narušení pacientova rodinného i pracovního života. 

(Křivohlavý, 1992) 

Významným posunem v posuzování bolestivých vjemů bylo jejich rozdělení 

Melzackem a Torgersonem na komponenty senzoricko-diskriminační (smyslové), 

afekivní (citové) a evaluativní (hodnotící), jež reflektují zpracování signalizace bolesti 

v různých částech CNS. Tato koncepce umožnila tzv. psychometrický přístup, kdy se 

pro tyto účely nejčastěji využívají dotazníkové metody. Melzack sestavil velmi 

podrobný dotazník, nazvaný po svém pracovišti, McGill Pain Questionnaire (MPQ). 

(Opavský, 1998, s. 65)  

Knotek (2000, s. 115) uvádí, že afektivní složka bolesti je ovlivněna nenocicepčními 

senzorickými kvalitami, kontextuálními vlivy, kognitivním zpracováním choroby nebo 

celkovým afektivním laděním. A nepoměr mezi nižší hodnotou senzorické složky a vysokou 

hodnotou afektivní složky, je typický pro počáteční fázi psychické chronizace („nástavby“) 

bolesti.  

Diagnostikovat zážitek bolesti je možno jen při dobré spolupráci lékaře s pacientem. 

Důležitou roli při tom hraje sociální komunikace. Ta může sledovat např. pacientovu 

motorickou složku či neverbální komunikaci. Třetí možností je dialog. Jelikož ale ve slovní 

výpovědi pacienta je mnoho informací, existují různé pokusy, jak výpovědi logicky utřídit. 

Křivohlavý (1992, s. 13) je rozděluje následovně: 

I. Kde to bolí – lokalizace a topologie bolesti 

II. Jak moc to bolí – otázky intenzity bolesti 

III.  Kdy to bolí – časová dimenze, časový průběh bolesti 

IV.  Jak to bolí – kvalita bolesti 

V.  Ovlivnitelnost bolesti – za jakých okolností se bolest zhoršuje či naopak 

polevuje. 

 

2.7 Viscerosomatické vztahy 

„Vazba mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem je reciproční funkční vztah, ve 

kterém jeden systém ovlivňuje druhý, a to v důsledku vzájemné neurohumorální integrace a 

regulace. Onemocnění vnitřního orgánu se promítá do pohybového systému vznikem 

konkrétních reflexních změn – tzv. viscerálním vzorcem.“ (Bitnar in Kolář, 2009, s. 181) 
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„ Interní onemocnění bývají většinou spojeny s nociceptivní aferentací. 

Nociceptivní aferentace je vedena z určitého vnitřního orgánu do konkrétních míšních 

segmentů a svalový systém na ní následně reaguje změnou svalového napětí 

(hypertonie) v těch svalech či svalových skupinách, které jsou nervově zásobeny 

z téhož inervačního segmentu. Většina viscerálních orgánů je nervově zásobena jen 

z několika míšních segmentů, proto se také porucha příslušného orgánu projevuje jen 

v určitých svalových skupinách napojených na stejný míšní segment. Avšak reaguje na 

ně celá postura, tzn., že i tyto interně vzniklé reflexní změny mají tendenci se „řetězit“. 

Přesto platí, že nejmarkantnější a „nejživější“ změny v pohybovém segmentu 

nacházíme vždy v oblasti inervačního systému.“ (Bitnar in Kolář, 2009, s. 181) 

„Hladká svalovina (stejně jako příčně pruhovaná) reaguje na nociceptivní aferentaci 

změnou svého tonu. Duté vnitřní orgány a vývodné cesty žláz potřebují ke správnému 

fungování optimální tonus hladké svaloviny, aby mohla správně probíhat peristaltická 

aktivita.“ (Bitnar in Kolář, 2009, s. 183) 

Každý orgán má svůj typický viscerální vzorec. Pro tlusté a tenké střevo je popis 

vzorce poměrně obtížný, neboť záleží, jaká část intestinálního traktu je poruchou narušena. 

Většinou nacházíme palpační citlivost břišních svalů, kde při větší nocicepci dochází 

k défense musculaire a při menším dráždění k hypertonii jednotlivých částí břišních svalů nad 

místem patologických změn. U postižení sigmoidea je tedy spasmus častěji v dolních 

kvadrantech více vlevo a nacházíme také více reflexní změny v pánevním dnu.  Spasmus m. 

psoas major se vyskytuje až v 80% případů. Hyperalgické kožní zóny a svalové spasmy 

paravertebrálních svalů jsou bilaterální, vyskytují se více od střední hrudní páteře až do 

bederní oblasti. Funkční blokády nacházíme v Th/L přechodu, posledních segmentech bederní 

páteře, často bývá bolestivá kostrč. V mezižeberních prostorách vznikají bolestivé body a 

trigger points, a to především v oblasti devátého a jedenáctého mezižebří, přičemž stranová 

lokalizace svalového nálezu odpovídá stranové lokalizaci postiženého úseku střeva. (Bitnar in 

Kolář, 2009, s. 185; Rychlíková, 2004, s. 474) 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem práce je vytvořit pilotní studii o problematice kolostomických pacientů ve 

smyslu dopadu kolostomie na pohybový aparát. Tím poukázat na hlavní projevy patologie a 

insuficience pohybového aparátu vyskytující se u kolostomických pacientů a zjistit kvalitu 

života, popř. zdůraznit problémy, které jí snižují. Posledním cílem je zhodnotit, zdali je na 

místě fyzioterapeutická intervence. 

 

H1: Pacienti s kolostomií mají sníženou kvalitu života oproti běžné populaci. 

H2: Pacienti s kolostomií mají vyjádřen viscerální vzorec pro tlusté střevo. 

H3: Pacienti s kolostomií mají:  

a) Nižší napětí břišní stěny 

b) Vyšší napětí ostatních testovaných svalů či svalových skupin na levé straně. 

H4: Pacienti s kolostomií mají insuficientní HSSP 

H5: Pacienti s kolostomií mají bolestivou kostrč 

 

H6: Senzorická i afektivní komponenta bolesti bude po terapii nižší. 

H7: Skóre týkající se kvality života bude po terapii vyšší. 

H8: Testy HSSP budou po terapii projevovat nižší míru insuficience. 

H9: Vyjádření viscerálního vzorce pro tlusté střevo bude nižší. 
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4 METODIKA 

Praktickou část této práce jsem zaměřila na diagnostiku problémů převážně 

pohybového aparátu u pacientů s kolostomií. Výzkum probíhal na 2. LF v Motole. 

Kontaktovala jsem pacienty, kteří jsou vedeni pod III. Chirurgickou klinikou či pod klubem 

stomiků Fit-Ilco ČR, o.s.  

 

4.1 Charakteristika souboru 

Soubor zahrnoval 13 pacientů s kolostomií vytvořenou v levém hypogastriu. 

V souboru bylo 6 mužů a 7 žen. Medián věku byl 58let. Průměr jsem zde nepoužila z důvodu 

zkreslenosti. Důvodem k provedení stomie byl u 9 pacientů karcinom recta, u 3 polypy recta a 

u jednoho pacienta iatrogenní poškození tlustého střeva. Medián doby od operace v době 

vyšetření byl 33 měsíců. Dle rodinného vztahu bylo ženatých/vdaných 7 pacientů, v 

dlouhodobém partnerském vztahu žili 3, sami také 3. Dle profesionálního statutu bylo 

zaměstnaných 4, ve starobním nebo invalidním důchodu 9. Dle rodinné anamnézy se u 4 

pacientů vyskytovala rakovina tlustého střeva, u 4 rakovina jiného orgánu a u 5 byla rodinná 

anamnéza negativní. Výzkum nedokončila jedna žena. 

 

4.2 Vyšetřovací protokol 

4.2.1 Získávání anamnestických dat  

U pacientů jsem nejprve odebrala anamnézu. Zaměřovala jsem se na diagnózu a dobu 

od operace. Dále jsem se ptala na nemoci, se kterými se pacient léčí, na rodinnou anamnézu 

vztaženou k nemocem, které vedly k provedení stomie, na stav rodinného zázemí, na 

profesionální status a na sportovní a jiné aktivity, které pacient provozuje. Dále jsem se 

zajímala o komplikace, které má pacient spojené s kolostomií či jako následek po operaci. 

Ptala jsem se i na pravidelnost stolice, zda a jakou dodržuje dietu. 
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4.2.2 Kineziologický rozbor 

Nejprve jsem provedla statické vyšetření stoje, kde jsem se zaměřila na oblast hlavy a 

ramen, postavení trupu, pánve a dolních končetin a všímala si výskytu kožní rýhy v úrovni 

dolních žeber na zádech.   

Dále jsem palpačně hodnotila svalového napětí adduktorů kyčelního kloubu, m. 

piriformis, paravertebrálního svalstva, m. psoas major, hamstringů a břišní stěny. Hodnotila 

jsem stav jizvy a bolestivost kostrče. Svalové napětí jsem porovnávala vždy stranově. Pokud 

se nacházel hypertonus kombinovaný s hypotonem, hodnotila jsem danou svalovou skupinu 

jako hypertonickou. Vyšetření aspekcí a palpací jsem prováděla dle metodiy podle Lewita 

(2003) či Rychlíkové (2003). 

Z dynamických zkoušek jsem určovala Stiborovu zkoušku dle metodiky podle 

Haladové (2003, s. 70). Za normu jsem považovala prodloužení alespoň o 7cm. 

Kromě viscerálního vzorce pro tlusté střevo, jsem palpačně hodnotila stav napětí 

žaludku a dvanáctníku a viscerální vzorec daný pro tyto orgány, konkrétně úpony m. rectus 

abdominis na 7. žebru a m. obliqus externus na 7. a 8. žebru, jak uvádí Bitnar (in Kolář, 2009, 

s. 185).  

Na závěr jsem testovala stav hlubokého stabilizačního systému dle Koláře (2006). 

Vybrala jsem si následujících 6 testů:   

Test flexe trupu 

Pacient ležel v poloze na zádech a provedl pomalou flexi krku a postupně i trupu. Hodnotila 

jsem pohyb hrudníku. Při správném provedení má hrudník zůstat v kaudálním postavení díky 

aktivaci břišních svalů a také se má aktivovat laterální skupina břišních svalů. Insuficienci 

jsem hodnotila, pokud při flexi hlavy docházelo ke kraniální synkinéze hrudníku a klíčních 

kostí nebo k laterálnímu pohybu žeber a ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny břišních 

svalů, kdy se často objeví i diastáza břišní. Další insuficiencí je, pokud by flexe probíhala v 

nádechovém postavení hrudníku.  

Extenční test 

Pacient ležel v poloze na břiše s pažemi podél těla ve středním postavení. Zvedl hlavu nad 

podložku a provedl pohyb do mírné extenze páteře. Sledovala jsem koordinaci v zapojení 

zádových svalů a laterální skupiny břišních svalů. Zapojení ischiokrurálního svalstva a m. 

triceps surae, postavení a souhyb lopatek. Při správném provedení se má aktivovat 

paravertebrální svalstvo v rovnováze s laterální skupinou břišních svalů. Insuficienci jsem 

hodnotila při výrazné aktivaci paravertebrálního svalstva s maximem v oblasti dolní hrudní a 
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horní bederní páteře, při minimální či žádné aktivaci dolní části laterální skupiny břišních 

svalů, jehož projevem je konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů. Dalším 

projevem je tah horních úhlů lopatek prostřednictvím středního a horního trapézového svalu 

kraniálně do addukce a naopak nastavením dolních úhlů lopatek do abdukce. 

Test flexe v kyčli - vsedě 

Pacient seděl na okraji lehátka. Horní končetiny měl volně položeny na podložce, neopíral se 

o ně. Pacient flektoval střídavě dolní končetiny proti mému odporu, který jsem kladla přes 

stehna pacienta. Sledovala jsem aktivaci břišních svalů v inguinální oblasti, souhyb páteře a 

pánve a chování břišních svalů. Patologií je nezvýšení tlaku proti palpaci v inguinální krajině 

během flexe kyčli, což svědčí o převaze extenzorů páteře při stabilizaci. Dalším projevem 

insuficience je laterální migrace Th/L přechodu, SIAS (spina iliaca anterior superior) nebo 

umbilicu. V oblasti Th/L přechodu dochází k lateralizaci nebo k mírné extenzi. Hrudník se 

posunuje ventrálně a kraniálně. Pánev se mírně překlápí do anteverze. 

Test flexe v kyčli - vleže  

Pacient ležel na zádech. Hrudník jsem nastavila do kaudálního postavení a dbala na relaxaci 

břišní stěny. Poté pacient provedl střídavě flexi v kyčelních kloubech proti odporu. Sledovala 

jsem aktivitu břišních svalů a aktivitu svalů, které inzerují na horní aperturu hrudníku a 

stabilizaci hrudníku. Jako správné provedení jsme hodnotila, pokud hrudník zůstal 

v kaudálním postavení a pokud se prsní svaly a další svaly inzerující na horní aperturu 

hrudníku se neaktivovaly. Projevem insuficience je kraniální migrace hrudníku, posun sterna 

kraniálně a ventrálně a kraniální migrace umbliku. Další chybou je, pokud se nezapojí 

laterální skupina břišních svalů anebo pokud je patrna aktivita v prsních svalech či svalech 

inzerujících na horní aperturu hrudníku. 

Test nitrobřišního tlaku  

Pacient seděl na okraji lehátka. Horní končetiny měl volně položeny na podložce, neopíral se 

o ně. Palpovala jsem v oblasti tříselní krajiny mediálně od spinae iliacae anterior superior nad 

hlavicemi kyčelních kloubů. Pacient aktivoval břišní stěnu směrem proti mému tlaku. 

Hodnotila jsem chování břišní stěny při zvýšení nitrobřišního tlaku. 

Test břišního lisu  

Pacient ležel na zádech a dolní končetiny měl nad podložkou v trojflekčním postavení opřeny 

o mou horní končetinu. Hrudník jsem nastavila pasivně do kaudálního postavení. Postupně 

jsem odstraňovala oporu dolních končetin, až pacient musel udržet dolní končetiny 

samostatně. Sledovala jsem zapojení břišních svalů a chování hrudníku. Při správném 

provedení má hrudník udržet kaudální postavení a v dolní části se rozšířit laterálně, 



35 
 

předozadní osa úponů bránice má zůstat téměř vertikálně. Patologií je převaha horní části m. 

rectus abdominis. Při palpaci v oblasti laterální skupiny břišních svalů je minimální nebo 

žádná aktivita, a to především v jejich dolní porci. Umbilicus mírně migruje kraniálně a nad 

úrovní tříselního vazu se objeví konkávní vyklenutí břišní stěny. Hrudník se staví do 

inspiračního postavení a výrazně se zvyšuje aktivita paravertebrálních svalů. 

  

4.2.3 Dotazníkové metody 

Vyšetření jsem doplnila o dotazníkové formy vyšetření. Konkrétně jsem použila 

dotazník GIQLI, SF-36, SF-MPQ, VAS a mapu bolesti. Dotazníky jsem vyplňovala společně 

s pacienty, aby jejich pochopení bylo správné a instrukce byly pro všechny stejné. 

 Vizuální analogová škála (VAS) je 10 cm dlouhá přímka, jejíž konce jsou slovně 

ohraničeny (Příloha č. 2). Úkolem pacienta je na této úsečce zakreslit bod, kde se nachází jeho 

bolest. (Křivohlavý, 1992, s. 19) Pacienti zakreslovali hodnoty pro intenzitu (VAS-I), 

nepříjemnost (VAS-U) a časový aspekt bolesti (VAS-T) tak, jak v posledních 14 dnech bolest 

pociťovali. Získala jsem tak hodnoty pro senzorickou (VAS-I), afektivní (VAS-U) a časovou 

(VAS-T) dimenzi bolesti. (Knotek, 2006) 

Krátká forma Dotazníku bolesti McGillovy univerzity (SF-MPQ, Short form of 

The McGill Pain Questionnaire) měří 2 komponenty bolesti, senzorickou a afektivní, a dále 

celkové skóre, které měří souhrnný objem prožívané bolesti. SF-MPQ obsahuje 15 položek, 

slovních deskriptorů bolesti, uspořádaných do 3 stupnic (Příloha č. 3). Pacientům jsem 

uvedla, aby danou charakteristiku bolesti vztáhli k období před 14 dny. Pacienti ke každému 

deskriptoru přiřazovali číslice 0-3, kdy 0 = žádná bolest, 1= mírná, 2=střední a 3= silná. 

Senzorickou komponentu měří Senzorický index bolesti (PRI-S), který jsem získala po 

sečtení prvních 11 položek. Afektivní komponentu měří Afektivní index bolesti (PRI-A), 

který jsem získala součtem posledních 4 položek. Celkové skóre (PRI-T) je pak součet všech 

položek najednou. (Knotek, 2000, s. 113, Melzack, 1999, s 338) Abych mohla mezi sebou 

lépe porovnávat hodnoty, položku PRI-S jsem pro každého pacienta vydělila počtem 

deskriptorů, stejně tak pro PRI-A a pro PRI-T. Maximální skóre pro každou oblast je tedy 3. 

Čím nižší hodnota je dosažena, tím menší má pacient bolest. 

Mapa bolesti je obrazová forma sdělení pacienta „kde to bolí“, pomáhá tedy zjistit 

přesnou lokalizaci bolesti (Příloha č. 4). Pacienti dostali instrukce, aby využili všech postav 

na obrázku k zakreslení, kde všude mají bolest a kam tato bolest případně vystřeluje. 

(Křivohlavý, 1992, s. 16) 
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Test kvality života SF-36 (Příloha č. 6) obsahuje 36 položek rozdělených do 8 

dimenzí. Každá otázka obsahuje několik možných odpovědí na principu škálové stupnice. 

Dimenzemi jsou: fyzické fungování (PF), fyzická omezení (RF), tělesná bolest (BP), 

všeobecné zdraví (GH), vitalita (VI), sociální fungování (SF), emoční problémy (RE), duševní 

zdraví (MH). Z těchto dimenzí jsem dále vypočítala dvě hlavní skóre, celkovou komponentu 

fyzického zdraví a celkovou komponentu duševního zdraví (PCS, MCS). Podrobnější 

znázornění převodu skóre na dimenze a na celkové komponenty je uvedeno v Příloze č. 6 na 

Obrázcích 30 a 31. Některé položky je potřeba před převodem na dimenze převést tak, aby 

vyšší skóre znamenalo lepší kvalitu života. Maximum pro PCS je 74, pro MCS 70 bodů. V 

položkách č. 2 a č. 6 jsem pozměnila oproti originálu časové ohraničení, kdy místo srovnání 

s dobou před rokem jsem upravila na srovnání s dobou před operací. Tato změna nijak 

výrazně nenarušuje hodnocení dotazníku. Vyšší skóre značí lepší kvalitu života v dané 

oblasti. (Ware; Šťastná, 2008) 

Gastrointestinal quality of life index (GIQLI) je dotazník obsahující 36 otázek s 

možností 5 odpovědí na škálové stupnici hodnocených 0-4 body. Maximální skóre je tedy 144 

bodů. Průměrné skóre dle Eypashe (1992, s. 218) je 125,8 bodů. 

 

4.3 Terapeutická intervence 

Po vyšetření jsem pacienty zaučila v terapii. Pro lepší hodnocení efektu jsem všem 

pacientům dala stejnou terapii, pouze určité prvky jsem individuálně upravovala. 

Terapeutickou jednotku jsem pacientům dala vytištěnou. Terapeutických úkonů bylo celkem 

7. První 3 byly techniky na ošetření jizvy, stažených vnitřních orgánů a ovlivnění viscerálních 

vzorců pro žaludek a dvanáctník, konkrétně citlivých úponů m. rectus abdominis na 7. žebru a 

m. obliqus externus na 7. a 8. žebru. Další 3 se zaměřovaly na aktivaci HSSP, aktivaci 

břišního lisu a zapojení pánevního dna. Poslední byla jednoduchá automobilizace hrudní 

páteře do extenze. Pacienti cvičili v průměru 2 měsíce.  
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4.4 Statistická analýza 

Pro statistickou analýzu parametrů dotazníkových metod (SF-MPQ, SF-36, VAS, 

GIQLI) a části kineziologického rozboru (svalové napětí, bolestivost kostrče, viscerální 

diagnostika) jsem použila program Excel. Nejprve jsem si spočítala symetrické rozložení 

daných hodnot pomocí funkce SKEW. Tato hodnota by se měla nacházet v intervalu 

limitovaném horní a dolní mezí ( , kdy n je počet měření). Poté jsem si 

vypočítala aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. Pro srovnání metrických hodnot před 

a po terapii jsem použila párový t-test. Hodnotu významnosti p<0,05 jsem považovala za 

statisticky signifikantní. Pro porovnání nominálních hodnot jsem použila chí kvadrát test. 

Kritická hodnota na hladině významnosti p=0,05 je 3,84. Pro porovnání průměrné hodnoty 

populace s průměrnou hodnotou měřené skupiny, jsem použila test významnosti rozdílu 

výběrového průměru    a předpokládané střední hodnoty µ, jak uvádí Kába (1973, s. 62), kdy                    

    =průměr skupiny, µ0=průměr populace, s=směrodatná odchylka, n= počet měření. Kritická 

hodnota na hladině významnosti p=0,05 je 2,2.  

 

 

 

 

 

 

x
x
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Část diagnostická 

 Diagnostické části se zúčastnilo 13 pacientů, z toho 6 mužů a 7 žen.  

5.1.1 Anamnestické údaje 

U 9 pacientů byl důvod k provedení kolostomie kolorektální karcinom. U 8 pacientů 

byla rodinná anamnéza pozitivní ve smyslu výskytu rakoviny v rodině, u 4 z nich byl přímo 

výskyt rakoviny tlustého střeva.  

Šest pacientů mělo kýlu (Obrázek 2), avšak z toho dvě ženy v podbřišku a jeden muž 

na kontralaterální straně než je stomie. 8 pacientů uvádělo problémy s močením (Obrázek 3), 

které jsou ale nyní menší oproti době bezprostředně po operaci. 4 pacienti, z toho 2 ženy a 2 

muži, uváděli inkontinenci či neschopnost vydržet nutkání na močení. 4 pacienti, všechny 

ženy, uváděly retenci moči či obtíže s vyprázdněním. U dalších 3 pacientů se obtíže 

s močením vyskytovaly bezprostředně po operaci, nyní již žádné nemají. Obtíže v sexuálním 

životě uvedlo 9 pacientů (Obrázek 4), z toho 5 mužů a 4 ženy. Pouze 1 pacient nemá obtíže. 

Zbylí 3 pacienti již sexuální život před operací neměli. Z dalších komplikací dva pacienti 

uváděli kožní problémy v okolí stomie.  

Pravidelnost vylučování (Obrázek 5) se nachází u 6 pacientů, u 7 nikoli. U pacientů, 

kteří pravidelné vylučování mají, musí 2 dodržovat dietu. Ostatní si mohou dovolit jíst téměř 

cokoli. Ze 7 pacientů nemajících pravidelné vylučování, dodržuje dietu 6 pacientů. Při dietní 

chybě se u většiny vyskytují průjmy a křeče. Avšak nedodržují doporučovanou dietu, ale 

postupem času sami zjistili, která jídla jsou pro ně vhodná a která nikoli. 

Grafické znázornění dalších anamnestických údajů ukazuje Příloha č. 7.  

 

Obrázek 2      Obrázek 3 
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Obrázek 4      Obrázek 5 

 

 

5.1.2 Kineziologický rozbor 

Statické vyšetření stoje 

11 ze 13 pacientů mělo předsun hlavy. U 10 pacientů byla protrakce ramen. 9 pacientů 

mělo levé rameno výš, v 8 případech se vyskytoval zároveň protrakce. Pravé rameno měli 

výše pouze 2 pacienti. 2 pacienti měli také pouze protrakci.  

V postavení dolních končetin se u 6 pacientů nacházelo vnitřně rotační a addukční 

postavení v kyčelním kloubu, u 2 naopak zevně rotační. U 5 pacientů nebyly shledány 

výraznější známky patologie.  

Pánev naopak bez patologie nebyla u žádného pacienta. V 11 případech byla shledána 

anteverze. V 8 případech byla spojená s torzí pánve. Rozmanitost ve směrech torze byla velmi 

velká. Shrnout by se dalo pouze to, že pánev byla u 7 pacientů vlevo tažená nahoru.  

U hodnocení trupu je rozmanitost podobná. Nejčastěji se nacházela rotace vpravo 

dopředu (4 pacienti). U 3 pacientů pak byla rotace doleva a dopředu. Jedenkrát se vyskytl 

úklon doprava, shift doprava, shift doleva. U 2 pacientů nebyla shledána patologie. 

Dále byla hodnocena konfiguraci břicha. U 6 pacientů byla vidět kýla, u 4 byl pupek 

přetahován na pravou stranu. U 3 pacientů odstávala dolní žebra. U 3 pacientů byla již ve stoji 

výrazně vidět vtažená jizva, která „půlila“ břicho.  

Kožní rýha v úrovni dolních žeber na zádech byla u 10 lidí výraznější vpravo.  
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Tabulka 1: Vybrané části z vyšetření stoje 

 

% pacientů 

předsun hlavy 84,6 

levé rameno výš 61,5 

ADD a VR v kyčelních 

kloubech 46,2 

anteverze a torze 

pánve 61,5 

rotace trupu 53,8 

kožní rýha výraznější  

vpravo 76,9 

 

 

Stiborova zkouška 

Stiborova zkouška byla u všech pacientů v normě. Průměrná hodnota prodloužení byla 

8,5 cm (SD 1,3cm). 

 

Kostrč 

Bolestivost kostrče se vyskytovala v 10 případech (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 
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Jizva 

Ze 13 pacientů pouze jedna pacientka nebyla operovaná přístupem přes břicho, a tudíž 

neměla jizvu. U zbylých 12 měla jizva omezenou posunlivost. U 6 pacientů pouze v dolní 

třetině, u jednoho pacienta v krajích a u jednoho pouze v místě kde byl zaveden dren. 

Citlivost jizvy na palpační kontakt byla u 7 pacientů. 

 

Svalové napětí      

Pouze 1 pacient (8%) neměl zvýšené napětí adduktorů. 9 pacientů (69%) mělo 

zvýšené napětí vlevo, 2 (15%) vpravo a 1 pacient (8%) bilaterálně (Obrázek 7). 

 

Obrázek 7 

 
 

M. piriformis neměl obdobné rozložení zvýšeného napětí. Zvýšené napětí vpravo i 

vlevo se nacházelo shodně u 3 pacientů (23%). 4 pacienti (31%) měli zvýšené napětí 

bilaterálně. U 3 pacientů (23%) jsem nenašla zvýšené napětí. 

 

Obrázek 8 
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U paravertebrálních svalů je tomu obdobně jako u adduktorů. 8 pacientů (62%) má 

zvýšené napětí vlevo, 2 pacienti (15%) vpravo a 3 pacienti (23%) bilaterálně. Bez patologie 

není žádný pacient. 

 

Obrázek 9 

 
 

M. psoas major se stejně jako paravertebrální svaly nevyskytl bez patologického 

napětí. 6 pacientů (46%) mělo zvýšené napětí vlevo, 2 pacienti (15%) vpravo a 5 (39%) 

bilaterálně. 

 

Obrázek 10 

 
 

 

Hamstringy se opět chovají obdobně. Zvýšené napětí na levé straně se nacházelo u 7 

pacientů (54%), vpravo u 2 pacientů (15%) a bilaterálně u 4 pacientů (31%). Bez 

patologického napětí zde opět nebyl ani jeden pacient. 
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Obrázek 11 

 
 

Břišní stěna naopak vykazuje hypotonii. U 8 pacientů (61%) byla shledána hypotonie, 

z toho u 5 lidí (38%) navíc TrPs v oblasti střední porce m. rectus abdominis, z nich 1 (7%) 

měl TrPs pouze na levé straně. Bez sníženého tonu bylo 5 pacientů, z toho 1 měl také TrPs ve 

střední části m. rectus abdominis. Zbylí 4 pacienti (31%) byli bez patologického nálezu.  

 

Obrázek 12 

 
 

 

Viscerální diagnostika 

Bolestivé 9. – 11. mezižebří na levé straně, typické pro viscerální vzorec tlustého 

střeva, mělo 11 pacientů a pouze 2 ne. Úpon m. rectus abdominis na 7. žebru, což je spolu 

s úponem m. obliqus externus na 7. a 8. žebru typický viscerální vzorec pro žaludek a 

dvanáctník, mělo bolestivý 6 pacientů a 7 ne. Úpon m. obliqus externus na 7. a 8. žebru mělo 

bolestivý 5 pacientů. U 6 lidí se vyskytoval i hypertonus žaludku. Zvýšené napětí u 

dvanáctníku bylo výraznější. 11 pacientů mělo zvýšené napětí dvanáctníku a pouze 2 ne.  
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Tabulka 2: viscerální diagnostika 

pacient 

9.-11. 

mezižebří 

m.RA, 7. 

žebro 

m.OE, 

7.,8., žebro 

hypertonus 

žaludku 

hypertonus 

dvanáctník

u 

1 A N N N N 

2 A N A N A 

3 A N N N A 

4 A A N N A 

5 A A A A A 

6 A A N A A 

7 N N A A A 

8 N N N N A 

9 A A N A N 

10 A N A N A 

11 A N N N A 

12 A A N A A 

13 A A A A A 

 

 

HSSP  

Počty pacientů projevující se insuficiencí a optimálním provedením v daných testech 

znázorňuje Obrázek 13. 

 

Test flexe trupu  

V tomto testu dosáhl pozitivního výsledku pouze 1 pacient. Nejčastější patologií byl 

kraniální posun hrudníku, který se vyskytoval u 10 pacientů. Spolu s hrudníkem migroval 

kraniálně i pupek. U jedné pacientky navíc pupek migroval nejen kraniálně, ale i doprava. U 2 

pacientů došlo k laterálnímu posunu žeber a vyklenutí laterální strany břišních svalů. Kýla se 

zvýraznila u 4 pacientů (5 pacientů má kýlu). 
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Extenční test 

Tento test zvládli 3 pacienti bez patologického nálezu. U 6 byla výrazná aktivita 

paravertebrálních svalů, u 9 byla výrazná aktivita hamstringů, z čehož 2x více v LDK. U 3 

pacientů šla iradiace až do aker dolních končetin. U jednoho pacienta nebyla zkouška možná 

provést. 

 

Test flexe v kyčli – vsedě  

Tento test zvládnul bez patologie pouze jeden pacient. Nejčastější patologií byl souhyb 

trupu na kontralaterální stranu, než je vyšetřovaná dolní končetina zároveň souhyb pupku na 

stranu vyšetřované končetiny. Takto tomu bylo u 5 pacientů. U dalších 3 byl tento souhyb 

výraznější při flexi pravé dolní končetiny a jednou u levé dolní končetiny. U 2 pacientů byla 

patologie pouze při flexi pravé dolní končetiny. Kraniace hrudníku bez úklonů trupu se 

vyskytla jednou. 

 

Test flexe v kyčli - vleže  

Tento test nebyl zvládnut žádným pacientem. Zde byl nejčastější patologií obdobný 

vzorec jako při vyšetřování flexe vsedě, a to souhyb pupku na vyšetřovanou stranu (3 

pacienti) a při flexi pravé dolní končetiny se zvedala pánev na levé straně. Takto tomu bylo 

v 7 případech. Zvednutí pánve vpravo při flexi levé dolní končetiny se vyskytlo 2x, jednou 

současně s diastázou a jednou s kraniálním posunem hrudníku. Pouze v jednom případě byla 

patologie pouze při flexi pravé dolní končetiny, a to souhyb pupku doprava a zvednutí pánve 

na levé straně. Kýla se zvýraznila v tomto testu pouze u 2 pacientů. 

 

Test nitrobřišního tlaku 

Tento test nebyl zvládnut žádným pacientem. V 10 případech byla aktivita břišní stěny 

vytvořená proti mému tlaku v tříselné krajině snížená. U 8 pacientů z těchto 10 byla aktivita 

výrazněji oslabená na levé straně. U 3 pacientů byla aktivita oslabená pouze vlevo. 

 

Test břišního lisu 

Tento test bez patologie zvládl jeden pacient. Nejčastější patologií byl kraniální posun 

hrudníku, který se vyskytoval u 11 pacientů. Kraniace pupku zde však byla pouze u 8 

pacientů. U 9 z nich byl spojen s prohnutím v thorakolumbálním přechodu. U 2 se záklonem 

hlavy. Diastáza spolu vyklenutím laterální strany břišního svalstva se objevila u jednoho 

pacienta. Kýla se zvýraznila u všech 5 pacientů s kýlou. 
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Obrázek 13 
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5.1.3 Dotazníkové metody 

Mapa bolesti 

Největší zastoupení co do četnosti měla bolest dolních končetin. 8 pacientů ze 13 

udalo bolest. Rozptyl typů bolestí je zde ale velký, od bolesti vyskytující se bilaterálně na 

vnitřní straně stehen, bilaterální bolest lýtek a chodidel, obě nevystřelující, poté bolest 

bilaterálně na zadní straně stehen, která vystřeluje ze zad, další vystřelující bolest do LDK do 

lýtka, jiná do PDK až do chodidla. 2 pacienti udávali bolest hlezenního kloubu a nártu, 1 

bolest pravého kolenního kloubu. Bolest kyčelních kloubů jsem uvedla zvlášť. Oba pacienti 

s bolestmi pravého kyčelního kloubu zde mají koxartrózu. Na pomyslné druhé příčce je bolest 

krční páteře, kterou uvedlo 6 pacientů. Za ní následuje bolest v bederní oblasti (5 pacientů), 

nejčastěji v lumbosakrálním přechodu. 1 pacientka udávala bolest v různých místech celé 

páteře. Bolest rameních kloubů byla u 3 pacientů a vždy byla spojena i s bolestí krční páteře. 

Bolest byla v jednom případě bilaterální, v jednom pouze u levého a v jednom pouze u 

pravého ramene. V jednom případě bolest dále vystřelovala do obou horních končetin. Jednou 

se pak objevila bilaterální bolest zápěstí. V oblasti břicha udávali bolest 2 pacienti. Jeden 

v podbřišku, jeden pálivou bolest v okolí stomie pro kožní komplikace a zároveň bolest 

v oblasti pupku.  

 

Obrázek 14 

 
 

 

 



48 
 

Vizuální analogová škála 

Jak ukazuje Obrázek 15, průměrná intenzita bolesti (VAS-I) byla 4,2 na stupnici z 10 

možné. Z toho 2 pacienti uvedli intenzitu nulovou a další 3 se vešli do intenzity 1,5. Nejvyšší 

hodnota byla 9,8, která se vyskytla jednou, ostatní bylo do hodnoty 8. Průměrná nepříjemnost 

bolesti (VAS-U) byla 4,5. U 6 pacientů skutečně nepříjemnost převažovala nad intenzitou. U 

4 měla stejnou hodnotu, z toho u dvou to znamená, že nulovou. Průměrná délka trvání bolesti 

(VAS-T) byla 3,4. Dva pacienti opět uvedli hodnotu rovnající se nule. 2 pacienti uvedli 

hodnotu 8,1 a 7,3, což byly nejvyšší hodnoty. Zbylí pacienti se vešli do hodnot maximálně 5. 

Podrobnější hodnoty ukazuje Obrázek 46 v Příloze č. 9. 

 

Obrázek 15 

 
 

 

GIQLI 

Průměrné skóre v dotazníku GIQLI bylo 108. Za normu je považována hodnota 125,8 

bodů. Tento rozdíl o 17,8 bodů je statisticky významný (p˂0,05, SD=17,8). Obrázek 16 
ukazuje rozložení skóre kolem normy. 
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Obrázek 16 

 
 

 

SF-36 

Obrázek 17 znázorňuje celkové hodnoty komponent fyzického (PCS) a duševního 

(MCS) zdraví u jednotlivých pacientů. Průměrná hodnota u celkové komponenty fyzického 

zdraví byla 53,1, což činí 71,8% z maximálního možného dosaženého skóre. U celkové 

komponenty duševního zdraví 50,8, což činí 72,8% maxima. 

 

Tabulka 3: celkové hodnoty komponent fyzického a duševního zdravi 

 

PCS MCS 

maximum 74,0 70,0 

průměr 53,1 50,8 

SD 10,2 9,1 

% 71,8 72,8 

 

 

Tabulka 4: Procentuální porovnání jednotlivých dimenzí 

dimenze PF RF BP GH VI SF RE MH 

% 80% 76,30% 75% 60% 62,50% 77,50% 91% 75% 
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Obrázek 17 

 
 

 

SF-MPQ 

Průměrná skóre znázorňuje Obrázek 18. U senzorické složky (PRI-S) měli pouze 2 

pacienti skóre nad 0,9 bodů (1,2 a 0,9), 2 pacienti neudali žádnou bolest, 2 měli skóre 0,09.  U 

PRI-A, čili afektivní složky bolesti, označilo nějaký z deskriptorů pouze 5 pacientů.  

 

Obrázek 18 
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5.2 Srovnávací část 

Do této části bylo zahrnuto 12 pacientů, 6 žen a 6 mužů. 1 pacientka pokus 

z neznámých důvodů nedokončila. 

5.2.1 Kineziologický rozbor 

Statické vyšetření stoje 

V statickém hodnocení stoje nedošlo k žádné výraznější změně oproti vyšetření před 

terapií. 

 

Stiborova zkouška 

V této dynamické zkoušce také nebyla zaznamenána žádná změnu oproti vyšetření před 

terapií. 

 

Kostrč  

U dvou pacientů bylo zaznamenáno mírné snížení bolestivosti kostrče, nicméně stále jí 

nelze nazvat nebolestivou. 

 

Jizva 

 U pěti pacientů došlo k vymizení palpační citlivosti jizvy. Tato změna je statisticky 

významná (p˂0,05). Její posunlivost byla u něk olika pacientů lepší, nicméně stále 

hodnotitelná jako snížená posunlivost. 
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Tabulka 5: Hodnocení jizvy před a po terapii 

pacient zvýšená citlivost snížená posunlivost 

 

před po před po 

1 - - +, dolní 1/3 +, dolní 1/3 

2 + - + + 

3 0 0 0 0 

4 + - + + 

5 + + +, dolní 1/3 +, dolní 1/3 

6 - - +, dolní 1/2 +, dolní 1/2 

7 + - + + 

8 - - +, dolní 1/3 +, dolní 1/3 

9 - - +, dolní 1/3 +, dolní 1/3 

10 + - + + 

11 + - 

+, místo po 

drénu 

+, místo po 

drénu 

12 - - +, dolní 1/3 +, dolní 1/3 

 

Legenda k tabulce: + znak se vyskytuje 

     - znak se nevyskytuje 

     0 jizva není 

 

Svalové napětí 

Jak ukazuje tabulka 6 a 7, nejvýraznější změny zaznamenaly hamstringy a adduktory, 

kde změna z asymetrického rozložení zvýšeného svalového napětí na symetrické rozložení 

byla na hladině statistické významnosti (p˂0,05).  V menší míře došlo k úpravám u m. psoas 

major a paravertebrálních svalů. Změny v jednostranném přetížení se snížili pouze o jednoho 

pacienta. K úplné úpravě došlo u obou svalů u 2 pacientů. U m. piriformis byla zaznamenána 

u 3 pacientů úprava hypertonu.  
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U napětí břišní stěny nedošlo k žádné výrazné změně, u jednoho pacienta došlo k vymizení 

TrPs (Obrázek 19). 

 

Tabulka 6: Počty pacientů se zvýšeným svalovým napětím daných svalových skupin 

 

adduktory m. piriformis paravertebrální m. psoas major hamstringy 

 

před po před po před po před po před po 

L 8 4 3 2 7 5 6 5 7 2 

P 2 1 3 2 2 1 2 0 2 1 

bilat 1 4 3 2 3 4 4 5 3 5 

ok 1 3 3 6 0 2 0 2 0 4 

 

 

Tabulka 7: Porovnání symetrického a asymetrického rozložení zvýšeného svalového napětí 

 

 

adduktory m. piriformis 

paravertebrální 

sv. m. psoas major hamstringy 

před po před po před po před po před po 

symetrické 2 7 6 8 3 6 4 7 3 9 

asymetrické 10 5 6 4 9 6 8 5 9 3 

hodnota p ˂  0,05 ˃0,05  ˃0,05  ˃0,05  ˂  0,05 
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Obrázek 19 

 
 

 

Viscerální diagnostika 

 Bolestivost 9. – 11. mezižebří související s tlustým střevem se o 2 snížila, stejně jako 

bolestivost úponu m. rectus abdominis na 7. žebru. Bolestivost úponu m. obliqus externus na 

7. a 8. žebru se zvýšila u jednoho pacienta. Hypertonus žaludku se snížil u jednoho pacienta a 

hypertonus dvanáctníku u 3 pacientů. Žádná z těchto změn není statisticky významná 

(p˃0,05). Změny dokládá Příloha č. 8. 

 

 

HSSP  

Pouze změna u testu nitrobřišního tlaku, kdy 4 pacienti měli test bez patologie, byla na 

hladině statistické významnosti (p˂ 0,05). U testu flexe v  kyčli - vleže se u 2 pacientů zlepšila 

stabilita pravé dolní končetiny ve flexi a nedochází k souhybu pánve vlevo. Nicméně celkově 

nelze test hodnotit jako optimální proveden. Změny demonstruje Obrázek 20 a Tabulky 7 a 8. 
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Obrázek 20 

 
 

Tabulka 8: Hodnocení jednotlivých testů HSSP před a po terapii 

pacient test břišního lisu test flexe trupu extenční test 

 

před po před po před po 

1 - - + + + + 

2 - + - - - + 

3 - - - - 0 0 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 + + - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - + + 

10 - - - - + + 

11 - - - - - - 

12 - + - - - - 

Legenda k tabulkám: + optimální provedení 

- insuficientní provedení 

0 – nelze vyšetřit 
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Tabulka 9: Hodnocení jednotlivých testů HSSP před a po terapii 

pacient 

test nitrobřišního 

tlaku flexe kyčle v sedě flexe kyčle v leže 

 

před po před po před po 

1 - + - - - - 

2 - + - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - + - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - + - - - 

10 - - - - - - 

11 - - - - - - 

12 - + - - - - 
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5.2.2 Dotazníkové metody 

Mapa bolesti 

Zde došlo k mírné změně hlavně u bolestí páteře (Obrázek 21). Bolest bederní páteře 

uvedl nyní pouze 1 pacient, což je o 3 méně, stejně tak klesla i bolest krční páteře. Naopak 3 

pacienti navíc uvedli bolest DKK a jeden navíc bolest kyčelních kloubů.  

 

Obrázek 21 

 
 

 

Vizuální analogová škála 

Z Obrázku 22 je vidět snížení intenzity bolesti, které je statisticky významné (p=0,003, 

p˂0,05), což ukazuje i Tabulka 8. Mírný prům ěrný pokles nepříjemnosti bolesti a mírný 

nárůst trvání bolesti nejsou statisticky významné.  

 

Tabulka 10: Změny bolesti před a po terapii 

 

intenzita bolesti nepříjemnost bolesti trvání bolesti 

před po před po před po 

průměr 4,03 3,02 4,32 3,97 3,01 3,29 

SD 3,44 2,86 3,64 3,51 2,38 3,40 

t-test 0,003 0,277 0,333 
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Obrázek 22 

 
 

 

GIQLI 

Mírné zvýšení o 0,25, které je patrné z grafu, je statisticky nevýznamné (p˃0,05). 
Rozložení kolem daného průměrného skóre a skóre jednotlivých pacientů je v Příloze č. 9 na 

Obrázcích 44 a 45. Statisticky významný (p˂0,05, SD=15,9), stejně jako před terapií, je 
rozdíl mezi danou hodnotou průměrného skóre a průměrem ve skupině pacientů. 

 

Obrázek 23 
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SF-36 

Pokles v obou celkových hodnotách komponent zdraví, tělesné i duševní, který 

znázorňuje Obrázek 24, není statisticky významný. Podrobnější skóre dokládají Obrázky 42 a 

43 v Příloze č. 9.  

 

Tabulka 11: Změny celkové fyzické a duševní komponenty zdraví před a po terapii 

 

PCS MCS 

 

před po před po 

průměr 53,7 52,3 52,2 51,5 

SD 10,9 12,5 8,1 12,3 

% 72,6 70,7 74,6 73,6 

t-test 0,16 0,388 

 

 

Obrázek 24 

 
 

 

SF-MPQ 

Pokles senzorické komponenty bolesti je na hladině statistické významnosti (p=0,03, 

p˂0,05). Nárůst afektivní komponenty ani mírný pokles celkové komponenty bole sti není 

statisticky významný (p˃0,05).  
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Tabulka 12: Změny jednotlivých komponent bolesti před a po terapii 

 

PRI-S PRI-A PRI-T 

 

před po před po před po 

průměr 0,39 0,29 0,23 0,33 0,35 0,30 

SD 0,32 0,26 0,39 0,54 0,32 0,29 

t-test 0,036 0,240 0,234 

 

 

Obrázek 25 
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6 DISKUZE 

 Problematika stomií je poměrně hojně studována z pohledu chirurgie a ošetřovatelství. 

Nicméně z pohledu fyzioterapie není k dispozici žádná literatura. Proto je tato práce více 

zaměřená na diagnostickou část, jelikož důkladné vyšetření a zjištění hlavních oblastí 

problému je základ kvalitní terapie. 

 Anamnestické údaje vykazují u pacientů s kolostomií normální rozložení jak v osobní, 

tak i rodinné a pracovní anamnéze, jako u pacientů bez kolostomie. Určitá pravidla či 

zvláštnosti se objevují až s výskytem určitých obtíží, které pacienti mají. 

Šest pacientů ze 13 mělo již vytvořenou kýlu. V literatuře jsou popisovány pouze kýly 

parastomální. Uvádí je např. Otradovcová (2006), Marková (2006), Corman (1998) a Wexner 

(1995).  Nicméně pacienty obtěžují kýly i v jiných oblastech břišní stěny, než kde je 

vytvořená stomie. Např., podbřišek ale i kontralaterální strana. Z těchto 6 pacientů mělo 5 

hypotonii břišní stěny, 4 trpěli obezitou. Jiná souvislost mezi příčinou kýly se nezdála být 

relevantní. Vznik těchto rozdílných kýl bude mít zřejmě více důvodů, ale oslabená břišní 

stěna bude hrát jednu z hlavních rolí. Při většině testů HSSP, zvláště když jsou na břišní stěnu 

vytvářeny větší nároky, se kýla zvýrazňovala. Při terapii, kde bylo pracováno s aktivací m. 

transversus abdominis, pánevního dna a izometrické aktivaci břišní stěny se kýla 

nezvýrazňovala. Z toho lze usoudit, že zapojování břišní stěny v izometrické kontrakci 

s aktivací HSSP by mohla být cesta ke zlepšování napětí břišní stěny u kolostomických 

pacientů, i u těch, kteří již kýlu mají. Naopak cesta ještě menšího snížení pohybové aktivity a 

nasazení kýlního pásu, nevedou k jakékoli možné úpravě kýly, naopak vedou k vytvoření 

ještě větší hypotonie břišní stěny.  

Lange uvádí urinální obtíže v rozmezí 30-70%, Becker (2005) to upřesňuje na 

vyskytující se inkontinenci u 29% žen a 10% mužů. O retenci ani jeden nemluví. Výsledky 

pacientů této práce se sice v inkontinenci neliší, nicméně inkontinencí v tomto souboru trpí 

více muži+, retencí naopak více ženy. Sexuálními obtížemi trpí téměř shodný počet žen i 

mužů, což je i v souladu s výsledky, které uvádí Becker (2005). 

Pravidelnost vylučování je pro většinu pacientů zásadní faktor, mající vliv na sociální 

život. Kolínková (2006) i McKeigan (1993) uvádí úpravu stolice v období do 6 měsíců. 

Avšak u 7 pacientů z námi vyšetřené skupiny je odchod stolice nepravidelný a u 6 pacientů 

pravidelný, tzn. většinou 2x denně. Při dotazech na dodržování diety nebyly rozdíly mezi 

pacienty s pravidelným a nepravidelným vylučováním. Nabízí se tedy myšlenka, že by na 

vylučování mohlo mít vliv napětí břišní stěny. Avšak u 5 pacientů, kteří mají normotonus 
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břišní stěny, uvedl pouze jeden z nich pravidelný odchod stolice. Nabízela by se souvislost 

s projevy viscerálního vzorce pro tlusté střevo, jelikož u 6 pacientů ze 7 s nepravidelným 

vylučováním byl viscerální vzorec vyjádřen. Avšak tento vzorec je vyjádřen i u 5 pacientů z 6 

s pravidelným vylučováním. Je vyjádřen téměř u všech, u 6 ze 7 s nepravidelným, ale i u 5 z 6 

s pravidelným. Zřejmě tedy vlivy na pravidelnost vylučování stolice budou multifaktoriální, 

mohou souviset s interní poruchou tlustého střeva, s porušeným vegetativním laděním či 

psychosomatickýcm laděním.  

Ve statickém vyšetření stoje jsme se zaměřili hlavně na znaky, které bezprostředně 

souvisejí s místem kolostomie či mají shodné patologické projevy pro tuto skupinu pacientů. 

Z hlediska hlavního cíle práce a jejího rozsahu nebylo možné pojmout veškeré nuance, ale 

vytvořit základní představu o pohybovém systému kolostomiků. 

Poměrně výrazné je postavení ramenních kloubů, kdy 9 pacientů mělo levé rameno výše, než 

pravé. Hodnocení pánve naopak nevykazuje stejnostranné odchylky, jak by se mohlo nabízet. 

Anteverzi sice vykazuje 11 pacientů, ale stejnostranné torze nikoli. V 7 případech je levá 

crista výše, ale co se rotace týče, tak 4x rotuje dopředu levá SIAS a 5x pravá. Obdobné je to u 

trupu. Rotace doprava je přítomna u 3 pacientů, doleva u 4. Pouze u 4 pacientů byla shledána 

kontrarotace pánve a trupu. U 2 pacientů se jedná o rotaci na stejnou stranu. Významnější 

zastoupení má kožní rýha na zádech v úrovni dolních žeber, která je u 10 pacientů výraznější 

vpravo.   

Bolestivost kostrče se vyskytovala u 10 pacientů. 11 pacientů má amputaci rekta, čili 

chirurgicky zaslepený anální otvor. Ze dvou pacientů, kteří rektum amputované nemají, a tím 

pádem nemají jizvu v perineu, měl jeden kostrč bolestivou, druhý ne. Nicméně si myslíme, že 

je zde vztah mezi jizvou v této oblasti a bolestivostí kostrče. Vzhledem k nedostatku času na 

navázání užšího kontaktu a typu spolupráce, nebylo možno detailněji hodnotit jizvu 

v perineální oblasti. Avšak dle reakcí pacientů lze usuzovat na nižší až žádnou péči o jizvu 

v této oblasti. Někteří pacienti i uváděli pocit staženosti v řitní oblasti. Troufáme si tedy 

odhadovat, že jizvy v perineu budou jizvami aktivními, které by vyžadovaly větší pozornost. 

Navíc jistě hraje významnou roli operace a ozařování, které pacienti podstupují, a které je 

zacíleno na pánevní oblast.  

Myslíme, že celkově problematika kostrče a pánevního dna je u kolostomických pacientů 

velmi zajímavá a podnětná a bylo by vhodné se jí hlouběji zabývat. Myslíme, že by to mohla 

být společně s HSSP klíčová oblast pro terapii. U kolostomiků s amputací rekta bude navíc 

problém, jak vyřešit mobilizaci kostrče, jelikož mobilizace per rektum provést nelze. 
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Přitom bolestivost, problémy v urogenitální oblasti, insuficience HSSP naznačuje na nutnost 

se touto problematikou dále zabývat. 

 U drtivé většiny pacientů byla operace, při které byla založena stomie, prováděna 

abdominálním řezem, který vede od cca 2 cm nad symfýzou po umblicus. U žádného pacienta 

nebyla jizva zcela posunlivá vůči nižším vrstvám. U většiny pacientů byla snížená posunlivost 

pouze v dolní třetině či místě, kudy vycházel drén. U 7 pacientů byla navíc jizva při těchto 

dotecích a tlacích citlivá. Pacienti péči o jizvu neznali, věděli jen, že se má promazávat. Po 2 

měsících terapie, která byla pacientům při prvním vyšetření dána, u 5 pacientů citlivost 

vymizela. Úplné posunlivosti však docíleno nebylo. Většina jizev je staršího data a na její 

změnu je potřeba více času. 

Viscerální vzorec pro tlusté střevo, konkrétně bolestivost mezi 9. – 11. mezižebří 

byl vyjádřen u 11 pacientů, což odpovídá zásahu na tlustém střevě. Tito pacienti ale 

neuváděli jiný subjektivní pocit na rozdíl od pacientů, kteří mají vyjádřen viscerální vzorec 

pro žaludek, konkrétně bolestivost úponu m. rectus abdominis na 7. žebru.  Ti udávali 

v mnoha případech občasné pálení žáhy či pocit plnosti v horní části břicha. Viscerální vzorce 

pro tyto orgány a zvýšené napětí žaludku či dvanáctníku zaznamenaly po terapii pouze 

nepatrné změny, a to k lepšímu. 

Obecně lez shrnout, že vyšší svalové napětí u kolostomických pacientů je vlevo, a to 

zvláště u adduktorů (9 pacientů), u paravertebrálních svalů (8 pacientů), hamstringů (7 

pacientů) a m. psoas major (6 pacientů). Jediný m. piriformis tuto jednostrannost nevykazuje. 

Naopak hypotonně se projevuje břišní stěna. U 8 pacientů byl nalezen hypotonus břišních 

svalů, u 5 normotonus. U 6 pacientů byly nalezeny TrPs ve střední porci m. rectus 

abdominis. V případě skupiny pacientů s normotonem břišní stěny, byl nález TrPs pozitivní 

pouze jednom případě. Vyšší hypertonie a přítomnost TrPs u pacientů s hypotonií je tedy 

zřejmě kompenzací sníženého svalového napětí resp. síly šikmých břišních svalů a m. 

transversus abd. a náhradního vzoru fixace hrudníku a pánve. Za důvodem hypotonie břišní 

stěny nevidíme pouze kolostomii. Ta jistě způsobuje různou míru insuficience břišních svalů 

na levé straně, ale nenese vinu za hypotonii celkovou, což dokládá normotonus u 5 pacientů 

ve skupině. Pacienti s kolostomií ale mají iatrogenně vytvořenou sníženou tělesnou aktivitu. 

Normotonus byl shledán právě u pacientů, kteří mají zaměstnání či provozují nějaký sport 

(jóga, zdravotní cvičení, kolo, chůze po horách, apod.). Z těchto důvodů si myslíme, že snížit 

pacientům s kolostomií pohybovou aktivitu není příliš vhodné, neboť často (z onkologického 

důvodu) jsou vyřazeni z pracovního procesu a imobilita způsobuje snižování napětí břišní 

stěny, což jde zřejmě ruku v ruce se vznikem tolik obávané a časté kýly. I když tento 
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normotonus ještě neznamená optimální HSSP, mají tito pacienti (alespoň v tomto souboru) 

nižší výskyt bolestí a kýl (s jednou výjimkou u jedné pacientky, která má kýlu v podbřišku).  

Nejvýraznější změny při kontrolním vyšetření zaznamenaly hamstringy a aduuktory, o něco 

méně m. psoas major a paravertebrální svalstvo. Tyto změny se týkaly vytvoření 

symetrického rozložení svalového napětí, tzn., buď napětí po terapii bylo oboustranně 

zvýšené anebo bylo v normě. Myslíme, že jakákoli posturální asymetrie není žádoucí, a že 

dosažení symetrie, byť symetrické hypertonie, je pro posturu lepší. 

HSSP je u 100%  pacientů s kolostomií insuficientní. Nejlépe dopadl extenční test, ve 

kterém u 3 pacientů nebyl projev insuficience. Test břišního lisu, test flexe trupu i test flexe 

kyčle vsedě, byl správně proveden vždy pouze jedním pacientem, pokaždé jiným. Nejhůře 

dopadl test nitrobřišního tlaku a test flexe kyčle vleže, kde byl u všech pacientů projev 

patologie. Za zmínku stojí i to, že u nitrobřišního tlaku byl u většiny pacientů snížen 

bilaterálně, nicméně se zřejmou větší insuficiencí vlevo, tedy na straně kolostomie. Myslíme, 

že příčina bude jednak v insuficienci způsobené kolostomií, ale i ve sníženém používání 

břišního lisu, jelikož pacienti nejsou nuceni zapojovat břišní lis do defekace.   

Stejně tak se při testech flexe v kyčli až na výjimky chovala hůře pravá dolní končetina. 

Zřejmě to souvisí s větší insuficiencí šikmého břišního řetězce, jak ho uvádí např. Vojta 

(1995) - pravý m. obliqus internus a levý m. obliqus externus, který pak hůře stabilizuje 

pravou dolní končetinu a dochází tedy k větším souhybům v pánvi a trupu. 

Nejvýraznější změna nastala v testu nitrobřišního tlaku. Po terapii se u 4 pacientů plně zlepšil 

a u většiny alespoň mírně, byť stále musel být test hodnocen jako „nesplněn“. Dva pacienti se 

zlepšili i v testu břišního lisu, ostatní změny byly zanedbatelné. V testu flexe kyčle vleže 

nedošlo ani u jednoho pacienta k plnému zlepšení, i když jsme pozorovali u některých 

zlepšení ve smyslu lepší stabilizace pravé dolní končetiny, kdy již nenastával doprovodný 

souhyb pánve. 

Na mapě bolesti byla 8 pacienty zakreslena bolest dolních končetin, šesti bolest krční 

páteře a pět pacientů uvedlo bolest bederní páteře. S největší pravděpodobností však ne 

všechny bolesti jsou způsobené vlivem kolostomie, jelikož pacienti pociťovali bolesti již před 

operací. Po terapii došlo k poklesu zaznamenané bolesti hlavně v oblasti páteře, což i bez 

ohledu na důvod bolestí je výrazné pozitivum. 

 Zajímavé je, že vizuální analogová škála zaznamenala průměrné vyšší skóre u 

nepříjemnosti bolesti, než u intenzity, což by značilo na vyšší afektivní složku bolesti. Vyšší 

nepříjemnost bolesti udalo 6 pacientů, 2 jí uvedli stejně vysokou jako intenzitu. Naproti tomu 

test SF-MPQ má celkový průměr vyšší pro senzorickou komponentu. Zde deskriptory bolesti 
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pro afektivní komponentu označilo pouze 5 pacientů, u dvou z nich je pak toto skóre vyšší, 

než senzorická komponenta. Pouze u jednoho pacienta odpovídá převaha afektivní složky 

v SF-MPQ s převahou na VAS. Myslíme, že by to mohlo být tím, že VAS je pro pacienty 

lépe uchopitelná a nabízí větší rozsah škálování, než SF-MPQ, kde pro afektivní složku jsou 

pouze 4 deskriptory. Deskriptory pro senzorickou složku jsou pro mnoho pacientů těžko 

představitelné, neumí svojí bolest tolik rozlišit, jako když se má označit pouze intenzita a 

nepříjemnost.  

Celkově by se tedy dalo říci, že až na výjimky, netrpí pacienti velkými bolestmi, ale podle 

VAS je vidět převažující složka afektivní nad senzorickou, což je typické pro chronizaci 

bolesti. 

Jak dotazník VAS, tak i SF-MPQ zaznamenal shodně statisticky významný pokles intenzity, 

resp. senzorické složky bolesti, což dokazuje i nižší výskyt bolestí v mapě bolesti. 

Troufáme si tvrdit, že afektivní složka bolesti, ale do jisté míry i vnímání té senzorické, 

z velké části závisí na jejich rozpoložení, na psychickém vyrovnání se se stomií, na 

momentální rodinné situaci, ale i na ročním období. 

Je tedy otázkou, proč dotazník SF-36 zaznamenal jako jediný nižší skóre, čili zhoršení 

kvality života, když ostatní dotazníky a vyšetření ukazují zlepšení, byť třeba jen mírná. I když 

tento nárůst není nijak markantní a je statisticky nevýznamný. Pokud se podíváme hlouběji 

k jednotlivým dimenzím, tak ani v těch nenacházíme signifikantní změny. Je zajímavé, že 

pokles nenastal ani u komponenty tělesná bolest, když dotazníky zaměřené na bolest tuto 

změnu zaznamenaly. Jediná komponenta, kde proběhl alespoň nepatrný vzestup, je 

komponenta fyzická omezení. To by mohlo mít souvislost s poklesem bolesti, avšak to jsou 

pouze domněnky, jelikož statisticky tyto změny významné nejsou. 

 

Závěrem se pokusme shrnout „typického“ pacienta s levostrannou kolostomií dle 

výsledků z této pilotní studie. Pacient trpí urogenitálními obtížemi ve smyslu zhoršeného 

močení (ať retence či inkontinence) a zhoršeným sexuálním životem. Dále má pacient 

předsun hlavy, protrakci ramen s levým ramenem výše. Pánev je v anteverzi s rotací, zřejmě 

levá crista výše. Trup má rotaci. Kožní rýha v úrovni dolních žeber je výraznější na pravé 

straně. Postavení dolních končetin je zřejmě vnitřně rotační a addukční. Kostrč je citlivá. 

Adduktory, m. psoas major, hamstringy i paravertebrální svaly prokazují vyšší napětí 

levostranně. Břišní stěna je hypotonická s TrPs ve střední porci m. rectus abdominis. 

V testech HSSP se projevuje insuficientně, v testu nitrobřišního tlaku je výraznější oslabení 

vlevo, v testu flexe kyčle vsedě i vleže je horší stabilizace pravé dolní končetiny. Viscerální 
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vzorec pro tlusté střevo je vyjádřen, stejně tak i viscerální vzorec pro žaludek a dvanáctník 

s hypertonem jednoho z těchto orgánů. 

V dotazníkových metodách projevuje pacient horší skóre oproti běžné populaci, jeho kvalita 

života je snížena. Bolest směřuje k projevům afektivní složky a chronicitě.  

 Dvouměsíční terapie tedy zaznamenává významnější změny v oblasti snížení citlivosti 

jizvy, zmenšení asymetrického rozložení svalového napětí, hlavně hamstringů a adduktorů 

kyčelního kloubu, snížení insuficience v testu nitrobřišního tlaku a snížení senzorické složky 

bolesti. Změny ve vyjádření viscerálních vzorců nemají statistickou významnost, ale 

k určitým projevům ústupu zde i přesto dochází.  K dosažení výraznějších změn by bylo 

potřeba intenzivnějšího cvičení s pravidelnou kontrolou, delšího intervalu a zřejmě z počátku i 

manuální zásahy, ať na úrovni měkkých tkání či kloubů, fyzioterapeutem.  
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o funkci tlustého střeva, o stomiích 

obecně, o kolorektálním karcinomu, jenž je nejčastější příčinou vytvoření kolostomie. Velkou 

část zaujímá kapitola o komplikacích souvisejících s kolostomií. Praktická část měla za cíl 

poukázat na hlavní projevy patologie a insuficience pohybového aparátu vyskytující se u 

kolostomických pacientů, zjistit kvalitu života a zhodnotit, zdali je vhodná fyzioterapeutická 

intervence. Cíle, které byly stanoveny na začátku práce, byly splněny. 

Vyšetření ukázalo, že pacienti s kolostomií trpí urogenitálními obtížemi a jsou 

ohroženi vznikem kýly. Z kineziologického rozboru bylo významné zastoupení protrakce 

ramen s levým ramenem výše, anteverze pánve s rotací a rotace trupu. Jizva po operaci byla u 

všech pacientů stažená a ve většině případů i citlivá, stejně tak byla citlivá i kostrč. Zvýšené 

svalové napětí bylo výraznější na levé straně u všech testovaných svalů kromě m. piriformis 

Břišní stěna byla ve většině případů naopak hypotonická, někde se vyskytovaly i triger pointy. 

Viscerální vzorec pro tlusté střevo byl vyjádřen u drtivé většiny pacientů, u některých i pro 

žaludek či dvanáctník. HSSP byl insuficientí u všech pacientů, s asymetrickým vyjádřením 

patologie u testů flexe v kyčli a testu nitrobřišního tlaku. V dotazníkových testech byla 

zaznamenána nižší kvalita života a převaha afektivní složky bolesti nad senzorickou. Tato 

vyšetření potvrdila hypotézy 1,2,4,5. Hypotéza 4 byla splněna s malou výhradou (výjimka m. 

piriformis). 

Kontrolní vyšetření po dvouměsíční terapii ukázalo statisticky významné změny ve 

snížení citlovsti jizvy, ve zlepšení testu nitrobřišního tlaku, v menším vyjádření zvýšeného 

levostranného napětí hamstringů a adduktorů a ve snížení senzorické složky bolesti. Kontrolní 

vyšetření tedy potvrdilo pouze částečně hypotézy 6 a 8. Hypotéza 7 a 9 se nepotvrdila. 

Pacienti s kolostomií mají významné změny v pohybovém systému. Klíčovou oblastí 

jejich problémů je zřejmě pánevní dno společně s hlubokým stabilizačním systémem páteře. 

Kolostomičtí pacienti by pro jejich obtíže měli spadat do fyzioterapeutické péče, která bude 

zaměřena na jejich klíčové problémy a individuální odchylky. Téma kolostomických pacientů 

z pohledu fyzioterapii není v literatuře rozebíráno, proto by bylo potřeba dalších prací, které 

by tuto problematiku více přiblížily.  

Zároveň je velmi důležité nezapomínat u pacientů s kolostomií na jejich psychickou 

stránku, jelikož stomie je pro mnoho z nich i po několika letech velkou životní překážkou a je 

potřeba najít si k pacientovi individuální přístup, aby měla fyzioterapeutická léčba lepší 

výsledky. 
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Obrázek 29: Operace dle Hartmanna (Otradovcová, Kubátová, 2006, s. 13) 

 
 
Tabulka 1: Komplikace při tzv. postproktektomickém syndromu (Becker et al., 2005, s. 544) 
 

Hojení rány perzistující sakrální píštěl 
  pozdní absces 
  jizevnatý sinus 
    
Močové cesty sekundární retroperitoneální jizevnatá fibróza 
  změna uložení močového měchýře 
  neurogenní měchýř 

  
sekundární dekompenzace způsobená překážkou 
mikce 

  perzistující nebo recidivující infekce 
    
Pohlavní orgány ztráta potence neurogenního původu 
  ztráta potence a libida psychogenního původu 
  deviace – stenóza vaginy 
  vaginální píštěle 
    
Tenké střevo adheze 
  poruchy průchodnosti 
  píštěle 
    
Plexus sacralis iritace 
  neuritda 
    
Nn. Pudendi neuromy 
  fantomové bolesti 
    
Cévní systém trombóza pánevních žil 
  otok dolních končetin 
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Tabulka 2: Urogenitální dysfunkce po abdominoperineální exstirpaci rekta (Becker, 2005, s. 
101) 

  muži ženy 
poruchy vyprazdňování 
měchýře 41% 35% 
inkontinence moči 10% 29% 
impotence 59% 

 dyspareunie 
 

50% 
vyhaslá sexuální aktivita 24% 53% 
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Příloha č. 2: Vizuální analogová škála 
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Příloha č. 3: SF-MPQ 
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TEPAVÁ 0 1 2 3 TÍŽIVÁ 0 1 2 3 
VYSTŘELUJÍCÍ 0 1 2 3 CITLIVÁ NA DOTEK 0 1 2 3 
BODAVÁ 0 1 2 3 ŘEZAVÁ 0 1 2 3 
OSTRÁ 0 1 2 3 UNAVUJÍCÍ-VYČERPÁVAJÍCÍ 0 1 2 3 
KŘEČOVITÁ 0 1 2 3 OSLABUJÍCÍ 0 1 2 3 
HLODAVÁ 0 1 2 3 VZBUZUJÍCÍ STRACH 0 1 2 3 
PALČIVÁ 0 1 2 3 DEPRIMUJÍCÍ-KRUTÁ 0 1 2 3 
TUPÁ 0 1 2 3           
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Příloha č. 4: Mapa bolesti (Margoles in Křivohlavý, 1992, s. 17) 
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Příloha č. 5: GIQLI 
1. Jak často Vás během posledních dvou týdnů bolelo břicho? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
2. Jak často jste měl(a) během posledních dvou týdnů pocit plnosti v horní části břicha? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
3. Jak často jste měl(a) během posledních dvou týdnů pocit nadýmání (mnoho plynů v břiše)? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
4. Jak často jste během posledních dvou týdnů trpěl(a) nadměrným odchodem plynů? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
5. Jak často Vás během posledních dvou týdnů trápilo časté říhání? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
6. Jak často Vás během posledních dvou týdnů obtěžovalo příliš hlasité kručení v břiše? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
7. Jak často Vás během posledních dvou týdnů obtěžovaly příliš časté střevní pohyby? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
8. Jak často bylo pro Vás během posledních dvou týdnů jídlo požitkem? 
4 pořád 3 většinu času  2 někdy 1 málokdy 0 nikdy 
 
9. Nakolik jste kvůli své nemoci omezoval(a) určité druhy jídla? 
0 velmi mnoho 1 mnoho 2 poněkud 3 málo  4 vůbec ne 
 
10. Jak se Vám dařilo vyrovnávat se se stresem během posledních dvou týdnů? 
0 velmi špatně  1 špatně 2 středně 3 dobře 4 velmi dobře 
 
11. Jak často jste byl(a) během posledních dvou týdnů smutný(á) kvůli své nemoci? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
12. Jak často jste byl(a) během posledních dvou týdnů kvůli své nemoci nervózní(á) nebo 
úzkostní(á) 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
13. Jak často jste byl(a) celkově spokojen(a) se svým životem během posledních dvou týdnů? 
4 pořád 3 většinu času  2 někdy 1 málokdy 0 nikdy 
 
14. Jak často jste měl(a) během posledních dvou týdnů pocit zklamání a bezvýchodnosti kvůli 
své nemoci? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
15. Jak často jste byl(a) unavený(á) během posledních dvou týdnů? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
16. Jak často jste se cítil(a) špatně během posledních dvou týdnů? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
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17. Probouzel(a) jste se v noci během posledního týdne? 
0  každou noc 1  5-6 nocí 2  3-4 noci 3  1-2 noci  4 nikdy 
 
18. Od doby, co jste nemocný(á), trpěl(a) jste změnou Vašeho vzhledu? 
0 velmi 1 středně 2 trochu 3 velmi málo  4 vůbec 
 
19. Jak moc jste ztratil(a) síly kvůli své nemoci? 
0 hodně 1 středně 2 trochu 3 velmi málo  4 vůbec 
 
20. Jak moc jste ztratil(a) trpělivost kvůli své nemoci?  
0 hodně 1 středně 2 trochu 3 velmi málo  4 vůbec 
 
21. Jak moc se kvůli své nemoci cítíte ve špatné kondici? 
0 hodně 1 středně 2 trochu 3 velmi málo  4 vůbec ne 
 
22. Jak často se Vám dařilo zvládnout Vaše běžné každodenní činnosti (škola, práce, 
domácnost) v posledních dvou týdnech? 
4 pořád 3 většinu času  2 někdy 1 málokdy 0 nikdy 
 
23. Jak často se Vám během posledních dvou týdnů dařilo věnovat se svým zájmům nebo 
rekreačním činnostem tak, jak jste byl(a) zvyklý(á)? 
4 pořád 3 většinu času  2 někdy 1 málokdy 0 nikdy 
 
24. Jak moc Vás během posledních dvou týdnů obtěžovala léčba Vaší nemoci? 
0 velmi mnoho 1 mnoho 2 poněkud 3 málo  4 vůbec ne 
 
25. Jak moc se zhoršily Vaše vztahy s Vašimi blízkými (rodina, přátelé) kvůli Vaší nemoci? 
0 velmi mnoho 1 mnoho 2 poněkud 3 málo  4 vůbec ne 
 
26. Jak moc narušila Vaše nemoc Váš sexuální život? 
0 velmi mnoho 1 mnoho 2 poněkud 3 málo  4 vůbec ne 
 
27. Jak často se Vám v posledních dvou týdnech vracelo jídlo nebo tekutiny do úst? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
28. Jak často jste se v posledních týdnech necítil(a) moc dobře, protože jste musel(a) jíst 
pomaleji než jste zvyklý(á)? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
29. Jak často jste měl(a) potíže s polykáním během posledních dvou týdnů? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
30. Jak často Vás poslední dva týdny trápilo urgentní nutkání na stolici? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
31. Jak často jste trpěl(a) průjmem v posledních dvou týdnech? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
32. Jak často jste poslední dva týdny trpěl(a) zácpou? 
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0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
33. Jak často jste poslední dva týdny trpěl(a) nevolností? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
34. Jak často jste poslední dva týdny měl(a) krev ve stolici? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
35. Jak často Vás za poslední dva týdny pálila žáha? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
 
36. Jak často jste za poslední dva týdny trpěl(a) nekontrolovatelným odchodem stolice? 
0 pořád 1 většinu času  2 někdy 3 málokdy 4 nikdy 
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Příloha č. 6: SF-36 
Dotazník kvality života Short Form – 36 (SF-36) 

 
1. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:  
Výtečné ……………………………………………………………………………1 
Velmi dobré ……………………………………………………………………………2 
Dobré  ……………………………………………………………………………3 
Docela dobré ……………………………………………………………………………4 
Špatné  ……………………………………………………………………………5 
 
2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před operací? 
Mnohem lepší ………………………………………………………………………….…1 
Poněkud lepší ……………………………………………………………………….........2 
Přibližně stejné……………………………………………………………………………3 
Poněkud horší …………………………………………………………………………….4 
Mnohem horší ………………………………………………………………………….....5 
 
3. Následující otázky se týkají činnosti, které někdy děláváte během svého typického dne. 
Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?  

Činnosti Ano, omezuje 
hodně 

Ano, omezuje 
trochu 

Ne, vůbec 
neomezuje 

a. Usilovné činnosti, jak je běh, zvedání 
těžkých předmětů, provozování 
náročných sportů 

 
1 

 
2 

 
3 

b. Středně namáhavé činnosti jako 
posunování stolu, luxování, hraní 
kuželek, jízda na kole 

 
1 

 
2 

 
3 

c. Zvedání nebo nošení běžného nákupu 1 2 3 
d. Vyjít po schodech několik pater 1 2 3 
e. Vyjít po schodech jedno patro 1 2 3 
f. Předklon, shýbání, poklek 1 2 3 
g. Chůze asi jeden kilometr 1 2 3 
h. Chůze po ulici několik set metrů 1 2 3 
i. Chůze po ulici sto metrů 1 2 3 
j. Koupání doma nebo oblékání bez cizí 
pomoci 

1 2 3 

 
 
4. Trpěl(a) jste někdy z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti 
v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím? 
 ANO NE 
a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné 
činnosti? 

1 2 

b. Udělal(a) jste méně, než jste chtěl(a)? 1 2 
c. Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných 
činností? 

1 2 

d. Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech 
(například jste musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)? 

1 2 
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5. Trpěl(a) jste někdy z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti 
v posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím (například pocit deprese nebo 
úzkosti)? 
 ANO NE 
a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné 
činnosti? 

1 2 

b. Udělal(a) jste méně, než jste chtěl(a)? 1 2 
c. Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných 
činností? 

1 2 

 
 
6. Uveďte, do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu normálnímu 
společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti ve srovnání 
s dobou před operací. 
 
Vůbec ne ………………………………………………………………………………1 
Trochu  ………………………………………………………………………………2 
Mírně  ………………………………………………………………………………3 
Poměrně dost .……………………………………………………………………………...4 
Velmi silně  .……………………………………………………………………………...5 
 
7. Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech? 
 
Žádné  ………………………………………………………………………………1 
Velmi mírné ………………………………………………………………………………2 
Mírné  ………………………………………………………………………………3 
Střední  ………………………………………………………………………………4 
Silné  ………………………………………………………………………………5 
Velmi silné ………………………………………………………………………………6 
 
8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech? 
 
Vůbec ne ………………………………………………………………………………1 
Trochu  ………………………………………………………………………………2 
Mírně  ………………………………………………………………………………3 
Poměrně dost .……………………………………………………………………………...4 
Velmi silně  ………………………………………………………………………………5 
 
 
9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo v minulých 4 týdnech. 
U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, jak jste se cítil(a). 
 
Jak často v minulých 4 týdnech 
 
 Pořád Většinou Dost často Občas Málokdy Nikdy 
a. jste se cítil(a) 
pln(a) elánu? 

1 2 3 4 5 6 

b. jste byl(a) velmi 
nervózní? 

1 2 3 4 5 6 

c. jste měl(a)       
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takovou depresi, že 
Vás nemohlo nic 
rozveselit? 

1 2 3 4 5 6 

d. jste pociťoval(a) 
klid a pohodu? 

1 2 3 4 5 6 

e. jste byl(a) plna 
energie? 

1 2 3 4 5 6 

f. jste pociťoval(a) 
pesimismus a 
smutek? 

1 2 3 4 5 6 

g. jste se cítil(a) 
vyčerpán(a)? 

1 2 3 4 5 6 

h. jste byl(a) 
šťastný(á)? 

1 2 3 4 5 6 

i. jste se cítil(a) 
unaven(á)? 

1 2 3 4 5 6 

 
 
10. Uveďte, jak často v minulých týdnech bránily Vaše zdravotní nebo emocionální obtíže 
Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel příbuzných, atd.)? 
Pořád  ………………………………………………………………………………1 
Většinou ………………………………………………………………………………2 
Občas  ………………………………………………………………………………3 
Málokdy .……………………………………………………………………………...4 
Nikdy   ………………………………………………………………………………5 
 
 
11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás platí 
každé z následujících prohlášení? 
 
 Určitě ano Většinou 

ano 
Nejsem si 

jist 
Většinou ne Určitě ne 

a. Zdá se, že 
onemocním (jakoukoli 
nemocí) poněkud 
snadněji než jiní lidé 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b. Jsem stejně zdráv(a), 
jako kdokoli jiný 

1 2 3 4 5 

c. Očekávám, že se mé 
zdraví zhorší 

1 2 3 4 5 

d. Mé zdraví je 
perfektní 

1 2 3 4 5 
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Obrázek 30: Výpočet celkové fyzické a duševní komponenty (http://www.sf-
36.org/tools/sf36.shtml)

 
 

Obrázek 31: Výpočet jednotlivých dimenzí i celkových komponent (http://www.sf-
36.org/tools/sf36.shtml)
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Příloha č. 7: Doplňující grafy a tabulky k charakteristice souboru a výsledkům 
 
Obrázek 32 

 
Obrázek 33 

 
Obrázek 34 
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Obrázek 35 

 
 
 
Obrázek 36 
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Příloha č. 8: Doplňující grafy a tabulky ke kineziologickému rozboru 
 
Obrázek 37 

 
 
 
Obrázek 38 
 

 
 
 
Obrázek 39 
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Obrázek 40 

 
 
 
 
Obrázek 41 
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Příloha č. 9: Doplňující grafy a tabuky k dotazníkovým metodám vyšetření 
 
Obrázek 42 : celková komponenta fyzického zdraví testu SF-36 

 
 
 
Obrázek 43: celková komponenta duševního zdraví testu SF-36 
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Obrázek 44 
 

 
 
 
 
Obrázek 45 
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Obrázek 46 
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