
Abstrakt 

Úvod: Chronické selhání ledvin a dialyzační léčba může způsobovat různě závažné 

komplikace. Nejčastěji se jedná o kardiovaskulární komplikace. Je prokázán vliv těchto 

komplikací na pohybový systém, zejména na stav fyzické kondice. Význam pohybové

aktivity určeného objemu a intenzity u pacientů s chronickým selháním ledvin, léčených 

peritoneální dialýzou, je zejména v prevenci a předcházení možných negativ vyplývajících 

z léčby a samotného onemocnění. Velký dopad má vlastní onemocnění a dialýza na kvalitu 

života pacienta a na jeho blízké. 

Cíl práce: Vyhodnocení vlivu tříměsíční pohybové intervence na pohybový systém, fyzickou 

kondici a kvalitu života u peritoneálně dialyzovaných jedinců.

Metody řešení: Sledovali jsme smíšený soubor peritoneálně dialyzovaných pacientů Kliniky 

nefrologie TC IKEM Praha. Sledovaný soubor tvořilo šest pacientů, čtyři muži a dvě ženy 

s různě dlouhou dobou peritoneální dialyzační léčby. Hodnocení pohybového systému, 

fyzické kondice a kvality života probíhalo ve dvou fázích - vstupní a výstupní měření.   Stav 

pohybového systému jsme hodnotili prostřednictvím funkčního vyšetření páteře a testu 

rovnováhy podle Bergovy škály. Stav fyzické kondice jsme hodnotili pomocí Senior Fitness 

Testu. Kvalitu života jsme hodnotili dotazníky WHOQOL-100, WHOQOL–BREF, 

KDQOLTM a SF–36.  Pro vyhodnocení statistické významnosti rozdílu mezi dvěma měřeními 

jsme použili Wilcoxonův znaménkový test. Statistická významnost byla hodnocena na hladině 

p ≤ 0,05.

Výsledky: Tříměsíční pohybová intervence pozitivně ovlivnila stav pohybového systému a 

fyzické kondice sledovaných pacientů. V dotazníkovém šetření byla zjištěna statistická 

významnost pouze v doméně fyzické problémy. Rozdíly mezi hodnoceními kvality života 

před a po intervenci nebyly statisticky významné v žádné oblasti.  
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systém, pohybová aktivita, kvalita života   
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