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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.  

Klíčová slova: chronické selhání ledvin, peritoneální dialýza, fyzická kondice, 

pohybový systém, pohybová aktivita, kvalita života   
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Summary 

Introduction : Chronic renal failure and dialysis treatment can cause varying degrees of 

complications. Most often, those are cardiovascular complications. There is

demonstrated the impact of these complications in musculoskeletal system, especially in 

the area of physical condition. The importance of physical activity defined volume and 

intensity in patients with chronic renal failure treated with peritoneal dialysis, is 

particular in the prevention and prevention of possible negatives arising from the 

treatment and the disease itself. The own disease also has a big impact  on the quality of 

life for dialysis patients and their loved ones.

Objective: The influence of the three-month physical intervention on the 

musculoskeletal system, physical fitness and quality of life in peritoneal dialysed 

individuals.

Methods of solution: We observed a group of mixed peritoneal dialysis patients from 

the Clinic of  Nephrology TC IKEM Prague. The group consisted of six patients, four 

men and two women with different duration of the treatment period. Evaluation of the 

musculoskeletal system, physical fitness and quality of life took place in two stages -

input and output measurements. Musculoskeletal status was evaluated by functional 

tests of the spine and test according to Berg balance scale. State of physical fitness was 

assessed using the Senior Fitness Test. We evaluated the quality of life questionnaire 

WHOQOL-100, WHOQOL-BREF, KDQOLTM and SF-36. To evaluate the statistical 

significance of differences between the two measurements, we used the Wilcoxon sign 

test. Statistical significance was assessed at a level of p ≤ 0.05.

Results: The three-month physical intervention has positively affected the state of the 

musculoskeletal system and the physical fitness of the selected patients. In a survey has 

found statistical significance only in the domain of physical problems. Otherwise, the 

differences between the assessments in quality of life before and after intervention were 

statistically significant in any field.
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Seznam užívaných zkratek

AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome

Aj. – a jiné

APD - automatizovaná peritoneální dialýza

Atd. - a tak dále

A-V (spojka) – arterio-venózní

BDN – běžné dětské nemoci

CAPD – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza

CCPD - kontinuální cyklická peritoneální dialýza

CMP – cévní mozková příhoda

DM – diabetes mellitus

DK, DKK – dolní končetina/y

GF – glomerulární filtrace

GIT – gastrointestinální trakt

HD – hemodialýza

HIV – Human Immunodeficiency Virus

HLA – Human leukocyte antigen(s) = lidské leukocytární antigeny

HK, HKK – horní končetina/y

CHRI – chronická renální insuficience

CHSL – chronické selhání ledvin

ICHS – ischemická choroba srdeční

KI – kontraindikace

KDQOL -  Kidney Disease Quality of Life

KVS – kardiovaskulární systém

LDK – levá dolní končetina

LHK – levá horní končetina

NIPD – noční intermitentní dialýza

PI – pohybová intervence

PD – peritoneální dialýza

PDK – pravá dolní končetina

PHK – pravá horní končetina

RI – renální insuficience
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SF-36 -  Item Health Survey

SFT – Senior Fitness Test

TBC – tuberkulóza

T/min – tepy/minutu

Tj. – to je, to jsou

TJ – testovaný jedinec

TPD - přílivová peritoneální dialýza

WHOQOL – World Health Organization Quality of Life assessment instrument
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Úvod

„ Vždycky je lépe být zdravý, ale ne každý má to štěstí.“ 
                                         

Zákon prof. Healtha
(Wagner, 2000)

Rozvoj lékařských oborů nemohl ve 20. a 21. století opomenout ani nefrologii. 

K rychlému získávání nových informací dochází zejména díky novým výzkumným metodám 

zaměřujících se na fyziologické a patologické procesy a současné pronikání na molekulární 

úroveň. V poslední době byl nashromážděn dostatek poznatků, které výrazně ovlivnily 

diagnostické, ale i terapeutické postupy. 

Dostupnost a zlepšení těchto postupů umožňuje zachránit člověka i v případech, které 

dříve končily smrtí. Důležité je i zjištění, že se nejedná pouze o prodloužení doby přežití, ale 

na základě rozvoje metod, léků, přístupů a informovanosti došlo ke zlepšení i kvality života 

nemocného. Toto zlepšení ovlivnilo i pacienty s chronickým selháním ledvin (CHSL), kteří 

jsou odkázáni na léčbu dialýzou nebo transplantaci. Dříve byl jejich život výrazně pevně spjat 

s dialýzou, která trvala až několik hodin denně a pacient ji takto musel podstupovat několikrát 

týdně. I v dnešní době se stále využívá, jako hemodialýza (HD). U konce 80. let minulého 

století došlo v léčbě chronického selhání ledvin k velkému pokroku vpřed. Jedná se zejména o 

rozvoj jedné z terapeutických metod, která umožnila pacientovi, aby nemusel celé dny trávit 

v nemocničním prostředí. Jedná se o peritoneální dialýzu (PD). Její hlavní předností je, že se 

přizpůsobuje pacientovu dennímu režimu, kdy je pacient schopen PD aplikovat sám. Velký 

rozdíl oproti hemodialýze je, že čistící funkce ledvin je při PD zajišťována přes pobřišnici, 

nikoli přes mimotělní oběh, který nabízí HD. V dnešní době je možné si mezi těmito 

terapeutickými metodami vybrat, pokud neexistuje kontraindikace, která by to vylučovala. 

Velký rozvoj zaznamenala samotná PD, kdy v posledních letech je v nabídce tzv. cycler, 

přístroj, který umožňuje provádět dialýzu přes noc. Pacient přes den není vůbec limitován. 

Léčba dialýzou a samotné CHSL přináší pacientovi řadu komplikací. Tyto komplikace 

mohou vyplývat ze samotného onemocnění, nebo jako dopad dlouhodobého léčení dialýzou. 

Nejčastěji se můžeme setkat s komplikacemi postihující kardiovaskulární systém a s 

metabolickými komplikacemi. CHSL a jeho komplikace způsobují poruchy funkce svalově-

kosterního systému, často spojené s poruchami funkce nervu. Proto je velmi důležité zařadit 

tyto pacienty preventivně do pohybových programů a pravidelnou pohybovou aktivitou 
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předejít možným dopadům a komplikacím, které s sebou léčba přináší. Pohybová aktivita je 

také jednou z možností jak udržet soběstačnost a sebeobsluhu, zejména v seniorském věku 

dialyzovaných pacientů. Velký význam pohybové aktivity je v samotném ovlivnění života 

dialyzovaného pacienta, vede ke zlepšení prožívání, myšlení a přístupu k životu. Velkou roli 

hraje i motivace, která pacienta nutí se stále zlepšovat. 

Se samotným rozvojem léčby CHSL a PD, došlo k ovlivnění i jedné velmi důležité 

oblasti pacienta, a to je kvalita jeho života. Dřívějšími postupy, znalostmi a přístupem, 

docházelo sice k záchraně života, ale nebyl brán ohled na to, jak život pacienta bude vypadat 

dál, jaký dopad to bude mít na něj, jeho rodinu a blízké.

V České republice se otázkou  kvality života začala zabývat v 90.letech 20.století řada 

studií. Dodnes není toto téma dostatečně probádáno a v rámci peritoneálně dialyzovaných 

pacientů je stále aktuální. Největšími negativními faktory, které ovlivňují kvalitu života 

dialyzovaných jsou na prvním místě deprese, stres a nedostatečný spánek.

Význam v hodnocení stavu pohybového systému, fyzické kondice a kvality života u 

peritoneálně dialyzovaných jedinců, vidíme v možnosti, jak zabránit rozvoji komplikací, které 

s sebou tato fyzicky i psychicky náročná terapie přináší. Odhalením fyzické slabosti můžeme 

odhalit slabost psychickou, která často bývá v doprovodu. Individuální pohybovou aktivitou, 

osobním kontaktem fyzioterapeuta, celého zdravotnického týmu, odbornou i neodbornou 

psychologickou radou můžeme přispět k lepšímu vyrovnání se s onemocněním, podpořit 

nemocného jedince, pozvednout jeho sebedůvěru a trochu tím tak postrčit jeho život 

k lepšímu.
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1. Teoretická část

1.1 Chronické selhání ledvin

Vymezení základních pojmů

 chronické renální selhání – je stav onemocnění ledvin, který zatím nevyžaduje 

léčbu pomocí jiných eliminačních metod

 chronická renální insuficience – je užší a vymezující pojem, který je 

charakterizován nedostatečnou funkcí ledvin, u kterých prozatím nedošlo k jejich 

terminálnímu selhání

 konečné selhání funkce ledvin – jedná se o nezvratný stav, kdy funkce ledviny 

musí být nahrazena, aby byla zachována homeostáza celého organismu (využití 

transplantace, hemodialýzy, peritoneální dialýzy)

 uremie – uremický syndrom - doprovází terminální renální selhání. Jde o komplex 

symptomů vyplývajících z retence odpadních látek metabolismu bílkovin, poruchu 

homeostázy vody a elektrolytů, poruchu endokrinního systému a metabolismu.

Chronickou renální insuficiencí rozumíme stadium chronických renálních 

onemocnění, kdy funkce ledvin klesne na takovou úroveň, že dochází k výrazným změnám ve 

složení extracelulární tekutiny (Teplan,2006).

1.1.1 Stupně poškození ledvin

Tabulka č.1: Základní rozdělení chronického onemocnění ledvin v závislosti na poklesu 

glomerulární filtrace (GF) s ohledem na přesné stanovení funkce ledvin (dle K/DOQI, 

2002)

Stadium Charakteristika GF (ml/s/1,73m2

Stadium 1 poškození ledvin s normální glomerulární 

filtrací

GF >= 1,5 ml
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Stadium 2 Poškození ledvin s lehkým poklesem GF 

incipientní chronická renální insuficience 

(lehký stupeň)

1,0 – 1,5

Stadium 3 Poškození ledvin se středním poklesem GF

Chronická renální insuficience středního 

stupně

0,5 – 1,0

Stadium 4 Těžké poškození ledvin s poklesem GF

Chronická renální insuficience těžkého stupně

0,25 – 0,5

Stadium 5 Chronické selhání ledvin (eventuálně 

uremický syndrom)

< 0,25

V klinické praxi se podle Teplana (2006) renální funkce hodnotí podle sérového 

kreatinu (Skr). Proto se v klinické praxi setkáme s jednodušším rozdělením, a to na: stadium 

chronické renální nedostatečnosti (insuficience) při vzestupu Skr mezi 150 – 250 umol/l –

jako lehký stupeň, při Skr 250- 400 umol/l – těžký stupeň a při vzestupu Skr nad 400-

600umol/l označujeme jako stadium chronického selhání ledvin.

Naopak podle nových poznatků, které Tesař (2006) uvádí ve své publikaci, se dnes 

hodnotí závažnost, stadia renálního onemocnění podle odhadu glomerulární filtrace 

využívajících korekčních rovnic.

Chronické selhání ledvin je tedy stav, kdy funkce ledvin je snížena tak, že ledviny 

nejsou schopny udržet normální složení vnitřního prostředí ani za bazálních podmínek, 

speciálních dietních a medikamentózních opatření a vyrovnané metabolické situace 

organismu (Teplan, 2006).

Pro posouzení funkce ledvin je tedy rozhodující hodnota sérového (plazmatického) 

kreatininu. Funkce se v průběhu chronického ledvinného onemocnění může měnit, a to tak, že 

umožňuje v určité míře zachovat homeostázu vnitřního prostředí až do relativně velkého 

snížení množství aktivního renálního parenchymu.

Součástí chronické insuficience a selhání jsou metabolické změny podmíněné 

nedostatečnou exkreční schopností, ale součastně i změnami v metabolicko-endokrinních 

funkcí ledvin. Tyto zmíněné změny mohou být vystupňovány během zvýšené zátěže 

organismu, jako jsou např. trauma, operace, infekce, zvýšený přívod tekutin, bílkovin, 

elektrolytů).
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Renální insuficience představuje rozmezí jedné poloviny až jedné pětiny normální 

funkce ledvin.

1.1.2. Základní příčiny CHSL

Hlavní příčinou CHSL je buď primární onemocnění ledvin, nebo vznikají jako 

následek sekundárního, dlouhodobě působícího dopadu jiného onemocnění, které může 

postihovat více systémů.  

Progresi  chronických renálních onemocnění lze rozdělit do dvou fází – první fáze 

onemocnění je zánik nefronů na základě patologického onemocnění, pokud dojde 

k výraznému poklesu stavu fungujících nefronů, dochází ve zbylých glomerulech k velké 

hypertrofii, na které se podílí růstové faktory. Progrese renálního onemocnění po tomto 

procesu vstupuje do její druhé fáze, ve které dochází k dalšímu zániku nefronů, ne však na 

základě původního patologického onemocnění. Aktivace růstových faktorů může být 

způsobena řadou dalších mechanizmů. V hypertrofických glomerulech dochází ke skleróze a 

tím tedy k dalšímu zániku nefronů. Tyto funkční a morfologické změny vedou i ke změnám 

na renálních tubulech. Z klinického ohledu je velmi důležité, jak rychle se nefrony dostávají 

do své druhé fáze. To značí o rychlosti progrese nemocnění. K rozvoji glomerulosklerózy 

nedochází u všech nemocných stejně rychle. Významným ovlivňujícím faktorem je genetika a 

věk nemocného. V praxi se mohou vyskytovat i nemocní, kteří mohou být v chronickém 

renální onemocnění stabilní po mnoho let (Teplan, Tesař, 2006).

Výskyt CHSL se liší dle jednotlivých geografických oblastí, stejně tak je jinak častý 

výskyt CHSL v různém věku, jinak u pohlaví a je také ovlivněn rasou. 

Rizikové faktory ovlivňující vznik chronického renálního selhání: 

 Věk – zejména vyšší věk, kolem 70-90 let

 Rasa  - vliv tohoto faktoru na rozvoj CHSL se liší světadíly, ovlivněno životním 

stylem, stravovacími návyky, jinými ekonomickými poměry a léčebnými postupy

 Pohlaví – CHSL trpí více muži, vliv pohlavních hormonů podle odborníků

 Genetické predispozice - na základě nedostatečného počtu studií nelze potvrdit přímou 

spojitost mezi genetikou a renálním onemocněním
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 Hypertenze - je nejčastějším vyskytujícím se rizikovým faktorem. Vzniká na základě 

retence vody a soli a na zvýšené aktivitě renin-angiotenzního systému

 Hyperlipidemie - podílí se na patologickém procesu glomerulosklerózy a intersticiální 

fibrózy

 Hyperhomocysteinemie - nezávislý rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárního 

onemocnění.

 Kouření - nezávislý rizikový faktor ovlivňující nejen kardiovaskulární systém, ale celý 

organizmus. U nemocných s CHSL kouření urychluje progresi onemocnění. 

 Hyperproteinurie - souvisí s rozvojem  aterosklerotických změn. Terapie vychází 

z úpravy životního stylu. Tato změna zahrnuje změnu diety a zvýšený příjem tělesné 

aktivity.

1.1.3 Ovlivnění progrese selhání

Hlavní a zásadní otázkou odborníků Teplana (2006) a Tesaře (2006) je, jak zastavit či 

zpomalit progresi renální insuficience. Základ úspěchu vidí v komplexní konzervativní léčbě, 

která zejména spočívá v úpravě a ovlivnění metabolických a funkčních odchylek zejména 

dietními a medikamentózními postupy. Hlavní cíl vidí v řešení jednoho ze základních 

rizikových faktorů, které výrazně ovlivňují progresi tohoto onemocnění, a to je léčba 

arteriální hypertenze. Jedním z rozhodujících momentů je rychlost a včasnost zahájení 

terapie, zejména v raném stádiu při prvních příznacích poruchy funkce ledvin. Tato doba je 

charakterizována hladinou sérového kreatinu, tedy stavem, kdy je hladina lehce zvýšena. (Tj. 

hodnoty kolem 150 umol/l). Při aplikaci správné terapie je ovšem velmi důležité, zjistit vlastní 

příčinu onemocnění a té se zejména věnovat. 

Dalším důležitým krokem je zařazení pacienta do dialyzačně-transplantačního programu 

ještě před tím, než se jeho stav dostane do pokročilého stadia. 

1.1.3.1 Dieta

Dialyzovaní pacienti mají velmi často poruchy výživy. Jedná se zejména o poruchy 

kalorického příjmu s výslednou malnutricí nebo obezitou. Může se jednat o poruchy 
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kvalitativní, které vyplývají z různých dietních omezení, popřípadě s vyššími nároky na 

nutriční náhrady. Velmi závažným a nebezpečným faktorem, který může ovlivnit mortalitu, je 

proteino-kalorická malnutrice.  

1.1.3.1.1 Hlavní důvody poruchy stavu výživy:

 Nechutenství, nauzea, zvracení

 Nedostatečný příjem potravy, vitamínů, mikroelementů

 Změna metabolismu jednotlivých živin a minerálů, metabolická acidóza

 Časté funkční poruchy GIT traktu a onemocnění GITu

 Hormonální poruchy

 Katabolismus spojený s těžkým onemocněním i léčbou

 Ztráta živin (při hemodiafiltraci), ztráta bílkovin (močí, při PD)

 Komplikace a další onemocnění zasahující stav výživy (DM, infekce, selhání srdce, 

 Vyšší průměrný věk dialyzovaných pacientů (involuční kachexie), nižší průměrný 

socioekonomický status, inaktivita

 Stres způsobený vlastním onemocněním a léčbou

 Léky – dlouhodobé užívání, kombinace několika léků

(Teplan, 2003; Teplan, Mengerová, 1994; Svoboda, Mahrová, 2009)

Další možností konzervativní terapie a ovlivnění tak progrese onemocnění je správně 

indikovaná dieta. Jedná se zejména o nízkoproteinové diety, jejichž pozitivní vliv je znám už 

padesát let. Jejich hlavní účinek spočívá v jejím hemodynamickém účinku, dochází ke snížení 

interglomerulárního tlaku na základě konstrikce aferentní arterioly. Velký význam zde mají i 

další účinky, zejména nehemodynamické, spočívající v poklesu proteinurie, snížené 

vstřebávání cirkulujících makromolekul mezangiem, sníženou tvorbou reaktivních 

kyslíkových radikálů a zlepšení metabolické acidózy s následným poklesem amoniogeneze. 

Dále má za pozitivní účinek sníženou produkci růstových faktorů a systémových hormonů.   

1.1.3.1.2 Hlavní zásady dietoterapie:

„Při stanovení vhodné diety je základním hlediskem stupeň snížení ledvinných funkcí. 

Dalším hlediskem je pak základní příčina ledvinného selhání a komplikující onemocnění“ 

(Teplan, 2003, str. 137).
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Nízkoproteinové diety musí být vždy indikované přísně individuálně, podle stupně a 

závažnosti onemocnění, tedy stupně snížení renálních funkcí a metabolického stavu jedince a 

dle přesně daného cílu, kterého chceme dosáhnout.

- Řízeným příjmem tekutin zvyšujeme optimální hydrataci.

- Řízený příjem sodíku slouží k prevenci nebo léčbě otoků a hypertenze nebo naopak 

jako kompenzace při ztrátách sodíku močí

- Příjem kalia se řídí s ohledem na prevenci a léčbu hyperkalémie, respektive deplece 

draslíku

- Přiměřená energetická hodnota diety zpomaluje katabolismus bílkovin a adekvátní 

příjem bílkovin omezuje tvorbu konečných produktů dusíkového metabolismu a 

kompenzuje tak ztráty bílkovin močí  (Teplan, 2003).

Tabulka 2: Přehled dietologické úpravy u jednotlivých stupňů onemocnění (Teplan, 2006)

Dieta při sérovém kreatinu 

150 – 250 umol/l

Dieta při sérovém kreatinu 

250- 400 umol/l

Dieta při sérovém kreatinu 

400 – 600 umol/l

- 0,8 g bílkovin/kg/den - 0,6 g bílkovin/kg/den - 0,6 g bílkovin /kg/den

- 140 – 150 kJ/kg/den - 150 kJ/kg/den - 150-160 kJ/kg/den

- příjem fosfátů 1-1,2g/den - příjem fosfátu do 0,8g/den - příjem fosfátu do 0,8g/den

Příjem kalcia s ohledem na 

aktuální hladiny

- příjem kalcia 0,5 – 1g dle 

aktuální kalcemie

- příjem kalcia 1- 1,5 g, dle 

aktuální kalcemie

Příjem natria volný, 

omezený při otocích a 

hypertenzi

- příjem natria 80-100mmol - příjem natria 80-100 mmol 

v závislosti na natriové 

bilanci

Příjem tekutin volný, dle 

diurézy

- příjem kalia 55-65 mmol - příjem kalia 40-50 mmol, 

dle akt. Kalemie a hodnot 

exkrece kalia

- příjem tekutin dle vodní a 

elektrolytové bilance

- příjem tekutin volně dle 

bilance
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1.1.4 Komplikace CHSL 

Komplikace a dopady na jednotlivé systémy vznikajících během chronické renální 

insuficience a CHSL:

1. Kardiovaskulární systém

Komplikace dopadající na kardiovaskulární systém jsou z 50% hlavní příčinou úmrtí u 

nemocných s CHSL. Mezi hlavní onemocnění KVS můžeme zařadit koronární aterosklerózu, 

hypertrofickou a dilatační kardiomyopatií z 30-80%). Z 10% je příčinou úmrtí infarkt 

myokardu. Jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů je hypertenze, která se současně podílí 

i na rozvoji hypertrofii levé srdeční komory. U nemocných trpících kardiovaskulárním 

onemocněním se doporučuje PD, jako nejvhodnější způsob léčby chronického selhání ledvin.

2. Nervový systém

Komplikace u CHSL postihující nervový systém jsou velice časté. Hlavní příčinou je 

porucha metabolismu nervových vláken, která souvisí s retencí a porušenou metabolickou 

degradací řady katabolitů. Poškození periferního nervového systému je charakterizováno 

strukturálními změnami. Nejčastěji se setkáváme s uremickou polyneuropatií, která se 

objevuje u nemocných, u nichž opět nebyla včas zahájena dialyzační léčba. Tyto komplikace 

jsou charakterizovány poruchami motorickými, senzitivními i senzorickými funkcemi. Bývají 

doprovázeny paresteziemi končetin, křečemi a syndromem neklidných nohou. Poškození 

může být i na mozkových strukturách, ale jedná se většinou o reverzibilní změny.

3. Gastrointestinální systém

S postižením GITu v souvislosti s poruchou funkce ledvin se můžeme setkat s 

nespecifickými střevními záněty, s urolithiázou a nefrolithiázou. Nejčastěji, s čím se nefrolog 

může setkat, jsou vaskulitidy, ischemická nefropatie při stenóze renálních arterií nebo 
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s nefrosklerózou. U 20-70% nemocných byla na základě patologických nálezů potvrzena 

gastritida. 

CHSL a komplikace GITu - uremický fétor, anorexie, zvracení a nauzea, krvácení do 

GITu (v horní části GITu, z peptických vředů), porucha resorpce živin, gastroparéza, průjmy, 

ulcerace, kandidóza, hepatitida (jako komplikace léčby nebo jako příčina imunologického 

procesu), pseudomembranózní kolitida.

4. Hormonální systém

U nemocných s CHSL se často setkáváme s poruchou endokrinních funkcí. Ledviny jsou 

místem katabolismu řady polypeptických hormonů, které se při CHSL kumulují, nastává 

nedostatečná koncentrace cirkulujících hormonů a tím může dojít k poruše účinku hormonu 

na cílovou tkáň. 

 Porucha funkce růstového hormonu – u nemocných CHSL je hladina růstového 

hormonu zvýšena – jeho porucha ovlivňuje poruchu růstu organismu (zejména u dětí) 

a její hlavní příčinou je snížená odpověď cílového orgánu. 

 Porucha funkce pohlavních hormonů – u mužů je nízká hladina testosteronu a 

dihydrotestosteronu. U žen se zvyšuje hladina FSH, LH a prolaktinu. Z klinického 

hlediska se poruchy pohlavních hormonů projevují poruchami potence a fertility, 

poruchy reprodukční funkce ženy (zvýšená hladina prolaktinu, FSH a LDH, estrogen, 

estradiol a progesteron jsou snížené – to vede k poruše ovulace a menstruačního cyklu 

s následnou infertilitou). Poruchy sexuální funkcí se zlepšují po úspěšné transplantaci 

ledviny.  

 Poruchy funkce gastrointestinálních hormonů (bývají ve zvýšené hladině), porucha 

funkce štítné žlázy (hypothyreóza, až u 9,5% nemocných s CHSL) a poruchy funkce 

endogenních opioidů. 

5. Renální anemie 

Velmi často se s anemií setkáváme u pacientů s CHSL. Hlavní příčinou je porucha 

tvorby erytrocytů v důsledku poruchy sekrece erytropoetinu. 

Mezi další ovlivňující faktory pro vznik renální anemie patří například: snížená tvorba 

erytrocytů (nedostatek erytropoetinu), kratší přežívání erytrocytů (vliv uremických toxinů, 
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proteinová malnutrice, sideropenie (časté odběry, hemodialýza, krvácení, nedostatek 

aminokyselin a folátů (ztráty při dialýze) (Teplan, 2001). 

6. Poruchy hemostázy

Onemocnění ledvin může být doprovázeno krvácivými stavy. Jejich hlavní příčinou je 

porucha funkce a metabolismu krevních destiček. Setkáváme se s tzv. uremickou 

trombocytopatií. Je porušena interakce mezi destičkami a cévní stěnou (adheze), sekreční 

fáze, interakce mezi destičkami navzájem (agregace) a jejich prokoagulační aktivita.

7. Poruchy kostního metabolismu a svalů

Jedná se o velmi častou komplikaci. Příčinou je snížená kvalita života nemocného. 

Zahrnuje poruchy kostního obratu a poruchy kostní denzity. Hlavním cílem terapie je snížit a 

vyloučit bolest kostí, vyloučit riziko fraktur a upravit porušený metabolismus minerálů.

Poruchy kostního obratu a kostní denzity

Pro stanovení poruchy kostního obratu se využívá kostní biopsie. Odběr se provádí 

z lopaty kosti kyčelní. Poruchy denzity jsou možným doprovodným příznakem druhého 

stupně chronického renálního onemocnění. Jsou to projevy renální kostní osteodystrofie.

Renální osteopatie – při poruše funkce ledvin je porušena homeostáza vápníku a 

fosforu a jejím následkem je vznik renální osteopatie. Pohybový aparát je postižen jako celek, 

součastně postižené bývají kosti, svaly (uremická myopatie) a také klouby, postižené 

degenerativním procesem. Je nutné tuto poruchu metabolismu léčit a zařadit pacienta do 

pohybového programu. Správně vedený pohybový program má velkou prevencí pro ztrátu 

svalové a kostní hmoty, proti možné ztrátě pohyblivosti a celkově zabraňuje rizikům pádů ve 

vyšším věku. Nejčastěji se setkáváme s těmito formami – osteomalacie, osteodystrofie a 

osteoporóza, nejčastěji ve smíšené formě (Teplan, 2006; Svoboda, Mahrová, 2009).

Uremická myopatie – bývá příznakem již vzniklého uremického syndromu jako 

následek neléčeného selhání ledvin, ke kterému by v dnešní době již nemělo docházet. 

Myopatie se projevuje snížením svalové síly, snížením vytrvalosti a svalovou atrofií. Tyto 

faktory vedou k celkovému snížení fyzické zdatnosti a jsou charakterizovány zvýšenou 

unavitelností.  Při tomto onemocnění může být postižen i srdeční sval. Terapie je zaměřena 

zejména na optimálním způsobu náhrady funkce ledvin a nutriční podpoře, prevence vzniku 

komplikací (anemie, arteriální hypertenze, hyperparathyreóza), zátěžový trénink. 



23

1.1.5 Terapie CHSL

1.1.5.1 Konzervativní terapie CHSL

Konzervativní terapie u CHSL zahrnuje postupy, které spočívají zejména v úpravě 

nebo ovlivnění metabolických odchylek. Využíváme k tomu zejména dietních nebo 

medikamentózních postupů, často kombinaci obou. Zhodnocení, zda pro terapii využijeme 

konzervativních postupů nebo zda je čas zahájit jednu z dialyzačních metod, je rozhodující 

hodnota sérového kreatinu nebo hodnota clearencového endogenního kreatinu. Pokud je 

hodnota nepřesahující 500-600,umol/l nebo 0,1-0,2ml/s clearencového kreatinu, zahajuje se 

konzervativní terapie. Je velmi důležité, aby došlo k zařazení pacienta do dialyzačně-

transplantačního programu, protože konzervativní terapie nebývá trvalá. Více jsme popisovali 

v kapitole Ovlivnění progrese selhání, kde jsou popsány další postupy – ovlivnění arteriální 

hypertenze a diety. 

1.1.5.2 Očišťovací metody krve (hemodialýza a jiné)

Jednou z nejčastějších indikací jsou právě nemocní s chronickým selháním ledvin. 

Jedná se o terapii, kdy nestačí samotná konzervativní terapie, zahrnující změnu režimových 

opatření, dietu a farmakoterapii. Rozhodujícím faktorem pro tento druh terapie je vlastní 

zájem. 

Hemodialýza (HD) – je léčebná metoda, která nahrazuje základní funkce ledviny, která 

z důvodu jejího onemocnění a poruchy nemůže plnit svoji základní funkci - očišťování krve 

od zplodin látkové přeměny (z metabolismu). Hemodialýza tvoří základ pojmu tzv. umělé 

ledviny. 

Jedná se proces, kdy dochází k prostupu látek skrz polopropustnou membránu z jedná 

tekutiny (z krve) do druhé (dialyzační roztok) při určitém dialyzačním spádu (difúze). 

Vlastnosti membrány a dialyzačního roztoku mohou ovlivnit přestup různých látek, s ohledem 

na zdravotní stav nemocného. 
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Dále dochází k odstranění přebytečné vody z organismu, kterou nemocný nemůže 

vyloučit z organismu z důvodu poruchy funkce ledvin.

Vlastní princip dialýzy spočívá tedy v tom, že dojde k odtoku krve z těla do 

dialyzačního přístroje, kde probíhá její „čištění“ a je zbavená odpadních látek a následně se 

vrací zpět do organismu.  Dialýza probíhá 2-3krát týdně několik hodin na specializovaných 

dialyzačních jednotkách. 

Hemofiltrace je léčebná metoda, která k očištění krve využívá filtrace (konvekci), 

nikoli difúzi, jako je tomu u hemodialýzy. Krev se čistí přes dialyzátor, přes filtr, nikoliv přes 

dialyzační roztok. Velikost filtrace se pohybuje kolem 30-100 litry za proceduru. Odstraněná 

tekutina se nemocnému nahrazuje substitučním roztokem, aby rozdíl mezi odfiltrovaným a 

substituovaným množstvím odpovídal množství nadbytečné tekutiny, které chceme 

nemocnému odebrat. Pro rozvoj hemofiltrace měl velký význam negativní fakt týkající se 

hemodialýzy. Jednalo se o to, že při odstraňování tekutiny hemodialýzou se u mnoha 

nemocných rozvíjela hypotenze. Druhým důležitým faktorem ovlivňující rozvoj hemofiltrace 

spočíval v lepší a stabilnější hemodynamice. Tato filtrace využívající vysokopropustné 

membrány umožňovaly propustnost a eliminaci látek s větší molekulovou hmotností. Pro 

odstranění látek s nízkou molekulovou hmotností se lépe odstraňují dialýzou.

Hemodiafiltrace vznikla na základě myšlenky zkombinovat obě předchozí vlastnosti 

metod. Využití schopnosti odstraňovat látky s větší a nižší molekulovou hmotností součastně. 

Stejně tak jako hemofiltrace, využívá hemodiafiltrace vysokopropustné membrány. 

Dialyzačním přístrojem protéká součastně krev i dialyzační roztok. Objevuje se zde princip 

difúze, i samotná filtrace, která se podílí více u hemodialýzy, ale méně než u hemofiltrace. 

Pohybuje se mezi 6-50 litry za proceduru.

1.1.5.3 Peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza – jedna z metod léčby selhání ledvin, která slouží k očištění krve. 

Vlastní čištění krve se děje přes peritoneum, které se chová jako dialyzační membrána. 

Transport solutů a vody probíhá obousměrně mezi kapilárami peritonea a dialyzačním 

roztokem, který je napuštěn do břišní dutiny. Využívá principu difúze a částečně i konvekce. 

Rychlost transportu je ovlivněna molekulovou hmotností, koncentračním gradientem a 

permeabilitou peritonea.  Tato tekutina se několikrát denně zavádí (a vyměňuje) do břišní 

dutiny cévkou vyvedenou kůží ven z břicha. Hlavní předností je to, že pacient není vázán na 

nemocniční hemodialýzu a zákrok si provádí sám v klidu doma.
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Její rozvoj se datuje od počátku osmdesátých let 20.století. Peritoneální dialýza 

zaznamenala v posledních deseti letech v České republice značný rozvoj. Například v roce 

1991 poskytovalo peritoneální dialýzu jako jednu z metod náhrady funkce ledvin pouze 8 

středisek. Ke konci roku 2004 tuto metodu nabízelo svým nemocným již 60 dialyzačních 

center z celkového počtu 90.  Její využití, stejně tak jako hemodialýza, je ovlivněna 

ekonomickými, medicínskými a geografickými faktory. Počet nemocných, kteří používají 

peritoneální dialýzu, se za stejnou dobu více než zdvojnásobil. V roce 1995 bylo léčeno 

zhruba 130 nemocných v celé ČR, dnes se tento počet pohybuje okolo 300. Velký vývoj 

zaznamenala peritoneální dialýza také v oblasti přístrojové techniky. Pacienti v dnešní době 

mohou využívat přístroj, tzv. cycler k výměnám roztoku během noci.V dnešní době ho užívá 

skoro třetina nemocných (Valachovičová,2005).

1.1.5.3.1 Druhy peritoneální dialýzy 

Nejčastější formou peritoneální dialýzy je kontinuální ambulantní peritoneální dialýza 

(CAPD), kdy nemocní provádějí 3-5krát denně výměnu dialyzačního roztoku aseptickou 

technikou, která je byla naučena. Nejčastěji se setkáváme s obrazem čtyř výměn na den (po 

snídani, kolem oběda, vpodvečer a před spaním). Noční výměna trvá asi 8-10hodin, umožňuje 

tedy nemocnému klidný spánek. 

Dialýza probíhá kontinuálně, neustále, vyjma asi 20 minut, kdy dochází k výměně 

dialyzačního roztoku a kdy tedy kapiláry peritonea nekomunikují s roztokem. 

Vlastní peritoneální dialýzu je možné aplikovat i pomocí přístroje – automatizovaná 

peritoneální dialýza (APD). Vyskytuje se pod jménem cykler, provádí krátké výměny v noci. 

Tato možnost využívající zejména noční cyklus, může být ukončen napuštěním dialyzačního 

roztoku s následnou jednou nebo dvěma prodlevami ve dne (kontinuální cyklická peritoneální 

dialýza (CCPD) nebo může dojít naopak k vypuštění dialyzátu – noční intermitentní 

peritoneální dialýza (NIPD). Existuje i tzv. přílivová (tidal) peritoneální dialýza (TPD), která 

umožňuje neustále napuštění a vypuštění pouze části původního objemu roztoku.   

1.1.5.3.2 Výhody a nevýhody peritoneální dialýzy

Výhody PD ve srovnání s HD

 Vyrovnaný stav vnitřního prostředí bez větších výkyvů koncentrace dusíkatých 

katabolitů, elektrolytů a vody
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 umožňují lepší kontrolu krevního tlaku, podílí se na udržení hemodynamické stability 

a podporuje zbytkové funkce vlastních ledvin, na které dává větší možnost lepšího 

přežívání 

 méně často se setkáváme s renální anemií

 u této metody není nutné zavádění cévního vstupu, tedy celková životnost se 

prodlužuje a uchová tak možnost zavedení cévního přístupu v případě, že se bude 

muset přejít na způsob hemodialýzy

 velká výhoda je aspekt psychologický, který nenutí nemocné dojíždět do dialyzačních 

center, kontrola je 1krát za 4-6 týdnů, jinak aplikace je ambulantní

Další výhody: 

 soukromí, flexibilita a pohodlí domácího prostředí

 rozvrh léčby si pacient může rozvrhnout podle jeho způsobu života, i noční typ

 vybavení pro PD je přenosné a dialyzovat lze prakticky kdekoli

 není nutné pravidelně dojíždět do dialyzačního centra

Nevýhoda PD

 riziko infekčních komplikací, zejména v oblasti břicha. Hrozbou je peritonitida.

 Metabolické problémy – kdy přes peritoneum může docházet ke ztrátám proteinů do 

dialyzačního roztoku, nebo resorpce nadměrně velkého množství glukózy 

z dialyzačního roztoku. 

Další nevýhody:

 nutné vyškolení při provádění PD

 do břišní dutiny se zavede katetr

 domácí léčba může ovlivňovat celou rodinu

 nutný prostor pro skladování dialyzačního materiálu

1.1.5.3.3 Indikace a kontraindikace peritoneální dialýzy

Indikace

Absolutní indikace PD je nemožný cévní přístup při aplikaci HD a to i v případě 

přítomnosti relativních kontraindikací.
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Nejvíce se PD indikuje u nemocných trpících různými kardiovaskulárními 

onemocněními, kdy HD má negativní vliv na takto nemocné a o jejich komplikacích 

vzhledem ke kardiovaskulárnímu systému jsme se již zmiňovali v předchozích odstavcích, 

(hemodynamické instabilita).

Velmi často je PD vybírána vlastním zájmem nemocného, a pokud nejsou známi 

skutečnosti, které by mohli tuto volbu ovlivnit, většinou lékaři vychází nemocným vstříc. PD 

má velký psychický dopad a PD umožňuje, v určité míře, nezávislost na nemocničním 

prostředí, možnost uskutečnění dovolených a odstraňuje strach z neustálého napichování 

cévního přístupu. 

Kontraindikace

Většinou se s výraznými kontraindikacemi pro indikaci PD nebo i HD u nemocných 

s CHSL nesetkáváme. 

Absolutní kontraindikací pro využití PD jsou srůsty v oblasti břišní dutiny, které 

samotné zabraňují a znemožňují vlastní zavedení peritoneálního katetru a hlavně omezují 

kontaktní plochu mezi dialyzačním roztokem a peritoneem. Další absolutní kontraindikací je 

karcinomatóza peritonea a akutní zánětlivá střevní onemocnění pro velké procento vzniku 

peritonitidy.  

Relativní KI jsou kolostomie a nefrostomie, které opět mohou zvyšovat možnost 

peritonitidy, dále jsou to polycystické ledviny, které zvyšují nitrobřišní tlak a usnadňují vznik 

hernií. Tyto hernie a monstrózní obezita omezují plochu peritonea pro dialýzu. Mezi relativní 

KI patří také poruchy motoriky a vizu, které komplikují práci při výměně dialyzačního 

roztoku. Také nespolupráce a aktivní psychóza jsou kontraindikacemi. 

1.1.5.3.4 Peritoneum jako dialyzační membrána 

Peritoneum je serózní membrána, největší v lidském těle. Vyvinula se z mezenchymu. 

U muže se jedná o uzavřený prostor, kdy jedna část pokrývá břišní stěnu a druhá je roztažená 

přes vnitřní orgány. U žen se volné konce ovarií otevírají do peritoneální dutiny. Část, která 

leží na břišní stěně se nazývá parietální peritoneum a je volnou pojivovou tkání. Ta, která 

obklopuje vnitřní orgány, je označována jako viscerální peritoneum a pevně sousedí s orgány. 

Prostor mezi oběma peritonei se nazývá peritoneální dutina, která je neustále zvlhčována 
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malým množstvím serózní tekutiny (asi 50ml) a umožňuje tak pohyb orgánů s minimálním 

třením. Dle anatomických studií je velikost povrchu peritonea asi 2,08 m2. 

Při peritoneální dialýze se peritoneum využívá jako membrána. Má tři vrstvy –

mezotelium, peritoneální kapiláry a intersticiální tkáň.

 Mezotelium – je tvořeno mezotelovými buňkami, které jsou představiteli 

neinfekčního peritonea. Proti možné infekci stojí peritoneální mikrofágy, mající 

schopnost fagocytózy a digesce mikroorganismů a produkující chemotaktické 

molekuly jako leukotrieny a cytokiny.

 Peritoneální intersticium – jsou zastoupeny peritoneálními fibroblasty, které jsou 

zdroji některých komponent extracelulární matrix a imunologicky aktivních 

molekul. 

1.1.5.3.5 Druhy katetrů

Do břišní dutiny se musí zajistit bezpečný a trvalý přístup. Využívá se k tomu 

peritoneální katetr, v dnešní době je nejvíce používaný Tenckhoffův peritoneální katetr, který 

je vyroben ze silikonové gumy. V intraperitoneálním prostoru může být rovný nebo stočený, 

je perforovaný a opatřen RTG kontrastním proužkem, jednou nebo dvěma dakronovými 

manžetami, které usnadňují vhojení do okolní tkáně a zakotvení katetru v břišní stěně. 

Vybírají se katetry, které přesně odpovídají anatomickým poměrům jednotlivce.

Druhým nejčastějším katetrem, je katetr ve tvaru labutího krku, který se od 

předchozího liší tím, že v oblasti mezi oběma dakrovými manžetami má preformovaný tvar a 

je ohnutý. Jeho složitější implantace ovlivňuje jeho četnost využití. 

Dalším typem katetru, se kterým se v praxi můžeme setkat je presternální katetr tvaru 

labutího krku. Je charakterizován vyústěním presternálně z peritoneální dutiny. Nevýhodou je 

změna vzhledu zevnějšku, výhodou je nižší riziko infekce.

Vývojem v poslední době je katetr vycházející z Tenckhoffova katetru, který je oproti 

němu opatřen malým závažím (asi 12g). Je nazýván tzv. Self-locating peritoneální katetr. 

Vlastností toho závaží je možnost zabránit dislokaci zakončení katetru v malé pánvi. Zatím je 

tento typ ve zkoumáních různých studií, ale dle odborníků, bude mít tento typ velký rozmach 

v budoucí klinické praxi. 
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Peritoneální katetr je zaváděn z malé incize pod pupkem. Provádí se v lokální i 

celkové anestezii, za laparoskopické kontroly. Pro správnou implantaci katetru je důležité i 

pořádně informovat nemocného. Jednak o způsobu aplikace, jednak o jeho vlastnostech a 

využití. 

1.1.5.3.6 Komplikace peritoneální dialýzy

a) Infekční komplikace - jedná se o infekce, které vznikají při výstupu peritoneálního 

katetru, dále tzv. tunelové infekce a peritonitida 

 Infekce výstupu katetru – příznaky jsou zarudnutí a hnisavá sekrece, 

terapie zahrnuje lokální opatření (obklady s betadinem), systémové podání 

antibiotik dle citlivosti.

 Tunelové infekce – je infekce v oblasti průchodu katetru v břišní stěně, 

příznaky jsou zarudnutí, zduření v průběhu katetru, hnisavá sekrece, 

progrese do abscesu břišní stěny. Terapie konzervativní a operační, 

většinou se přistupuje k odstranění katetru, vyloučí se zánět a po delší době 

se aplikuje znovu. 

 Peritonitida – je komplikace, která se vyskytuje zřídka, ale pokud se objeví 

a její průběh je protrahovaný, bývá to důvodem k ukončení peritoneální 

dialýzy a dochází k převedení na hemodialýzu. Příznaky peritonitidy jsou 

klinická symptomatologie (bolest břicha, zácpa x průjem, nauzea, zvracení, 

zvýšená teplota), zkalený dialyzát vypouštěný z peritoneální dutiny. 

a) Neinfekční komplikace

 Porucha funkce peritoneálního katetru 

a) dislokace katetru – úprava pod laparoskopickou kontrolou

b) zalomení katetru (kinking) – musí se katetr vyměnit

c) obstrukce katetru – dochází nejčastěji u dětí nebo astenických jedinců, bývá 

často oboustranná, řešení spočívá ve výměně katetru.  
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 Únik dialyzačního roztoku – pokud nedochází k dostatečnému vypouštění 

dialyzátu, může dojít k jeho úniku extraperitoneálně, do břišní stěny, do 

scróta. K diagnostice se používá scintigrafie peritonea. Na 2-4 týdny dojde 

k přerušení peritoneální dialýzy, kdy se čeká na vstřebání tohoto roztoku. 

Velmi nebezpečným je průnik dialyzátu přes bránici z peritonea do 

pleurální dutiny. Projevují se subjektivními i objektivními příznaky 

(fluidothorax, dušnost, poklepovým nálezem, oslabené dýchání při 

fyzikálním vyšetření hrudníku). Někdy se musí přistoupit k akutní punkci.   

 Hernie – mohou vznikat ze zvýšeného nitrobřišního tlaku po aplikaci PD 

roztoku. Nejčastěji se jedná o hernie umbilikální, tříselné a v jizvách. 

Terapie je zabránit zvýšenému nitrobřišního tlaku, a nošení kýlního pásu.

 Porucha ultrafiltrační schopnosti peritonea – o této poruše svědčí, pokud 

má nemocný problémy s udržením přiměřeného stavu hydratace. Dříve 

byla definována, jako:„neschopnost dosáhnout přiměřeného odstraňování 

tekutiny přes užívání dvou a více roztoků s koncentrací glukózy 

4,25%/3,86% po vyloučení příčin (porucha vypouštění v důsledku 

mechanických problémů s peritoneálním katetrem, nebo poruchy 

excesivního perorálního příjmu tekutin nebo solí, pokles nebo ztrátu 

zbytkové diurézy), které s peritoneálním transportem nesouvisí“(Tesař, 

Opatrná, 2006).

Pro vyloučení komplikací je důležité dodržovat několik zásad

1. používání kvalitních dialyzačních systémů

2. kvalitní edukace nemocného zdravotním personálem a současně i rodinných 

příslušníků

3. aplikace speciální masti – mupirocin – kolem výstupu katetru jednou denně jako 

rutinní péče o katetr (doporučuje se zejména u diabetiků s nosičstvím zlatého 

stafylokoka a u  imunokomprimovaných nemocných.

1.1.5.3.7 Vlastní výuka PD

Výuka a správný postup při aplikaci PD se nemocný učí při hospitalizaci nebo v až 

v domácím prostředí, vše je ovlivněno vlastnímu zkušenostmi pracoviště a samozřejmě 
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zájmem pacienta. Nejdříve je s PD seznámen teoreticky, následně pod dohledem zkušeného 

zdravotnického personálu (sestry) je naučen bezpečně ovládat tuto techniku. Je důležité, aby 

se naučil správný postup, improvizace nesmí být dovolena. 

Jedním z hlavních zásad, o kterých jsme se zmiňovali v předchozím odstavci, je 

dodržování sterility nejen při přípravě léčebných pomůcek a manipulace s nimi, ale jedná se i 

o osobní hygienu. Měla by se při aplikaci používat ústenka, proto, aby se zabránilo vniknutí 

bakterií ze sliznic nosní a ústní do roztoku během výměny. Výuka zahrnuje i schopnost 

výměny peritoneálního roztoku a ošetřování peritoneálního katetru.    

Pro správné zacházení a správné používání je důležité seznámit klienta s možnými 

komplikacemi a je na pacientovi, aby jím předcházel. 

Doba, pro správnou edukaci, je individuální, ale pohybuje se mezi 2 až 5 dny. 

Správná edukace o používání PD by neměla učit jen klienta, ale s daným postupem by se měli 

seznámit i rodinní příslušníci a příbuzní. 

Přehled základních dovedností z výuky pro klienta PD

 příprava pomůcek k provedení výměny (ohřátí vaku, dezinfekční pomůcky, ústenka, 

klidné prostředí)

 domácí návštěva u pacienta – skladování, prostorové uspořádání

 provedení výměny dialyzačního roztoku

 převaz vyústění peritoneálního katetru

 denní měření TK, ultrafiltrace, vážení

 dietní opatření a spolupráce s dietní sestrou

 fyzická aktivita 

 hygiena

 cestování, dovolená – pro lepší psychický stav

 vytvořit si kartičku s léky a jejich dávkováním

 mít telefonní číslo na lékaře a sestru pro 24 konzultaci

 rozpoznání příznaků peritonitidy a řešení komplikací

 rozpoznat příznaky převodnění a řešit tuto komplikaci (přechodně zvýšit dávku 

diuretik, použít koncentrovanější roztoky)

 správně se zachovat při možném úniky dialyzátu podél katetru (přerušit PD)

 správně postupovat a vyřešit technické komplikace – uvolnění koncovky, prasklý vak 

nebo obal – nikdy jej nepoužívat (Bednářová, Sulková,2007).
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1.1.5.3.8 Peritoneální dialyzační roztoky

Základními elementy peritoneálního dialyzačního roztoku jsou elektrolyty, pufr 

(laktát) a osmotické agens (glukózu). Tyto roztoky jsou silně hyperosmolární a acidotické, 

což jsou hlavní příčiny jejich bioinkompatibility. Navíc tyto roztoky ovlivňují syntézu 

zánětlivých cytokinů a látek kontrolující inflamaci (zánět). 

Hlavní cíle výzkumného bádání byly vytvořit peritoneální dialyzační roztoky tak, aby se 

zvýšil jejich stupeň biokompatibility, které dlouhodobě zvyšují životnost peritonea jako 

dialyzační membrány a zlepšili i tak lokální obranyschopnost proti infekcím.  

 Elektrolyty – odpovídají složení extracelulární tekutiny, obsahují sodík, chloridy, 

kalcium, hořčík

 Pufry – zabraňuje rozvoji metabolické acidózy, která je doprovodným příznakem 

selhání ledvin, využívá se laktát, který při výměně s plazmatickým bikarbonátem 

umožňuje korekci metabolické acidózy. Vyvíjejí se roztoky obsahující kombinaci 

bikarbonátu a laktátu nebo na bázi samotného bikarbonátu. Tyto roztoky jsou méně 

toxické pro peritoneum. 

 Osmotické agens – napomáhá odstraňování tekutiny z organismu, tzv.  ultrafiltrace. 

Jako osmotické agens používají peritoneální dialyzační roztoky glukózu v koncentraci 

1,36-4,25%. Využívá se i alternativní osmotické agens ke glukóze, což je polymer 

glukózy icodextrin. Součastně s roztoky na bázi ne/esenciálních roztoků mají pH 

fyziologičtější než roztoky se základem glukózy. Ve výzkumném procesu jsou 

alternativní osmotická agens – směs aminokyselin a glycerol (1,4%).  

1.1.5.3.9 Závěrečné porovnání PD a HD 

Tabulka č. 3: Srovnání hemodialýzy (HD) a peritoneální dialýzy (PD) ( Sulková,1993).

                                                HD                                        PD

lokalizace Extrakorporální Intrakorporální

Membrána Syntetická Biologická

Systémová antikoagulace Obvykle ano Ne

Přístup Cévní Abdominální

Hustota pórů membrány Vysoká Nízká

Průměr pórů Malý Velký
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Týdenní clearance urey Cca 108 l Cca 70 l

Čím limitovaná Průtokem krve Objemem roztoku

Ztráty bílkovin týdně Do 2 g Cca 60 g

Transmembránový tlak Hydrostatický Osmotický

                                                     

1.1.5.4 Transplantace ledvin 

Transplantace ledvin je jednou z dalších možností léčby u nezvratného selhání ledvin. 

Transplantace je jednou ze život zachraňujících metod, která nahrazuje nezvratně selhaný 

orgán, orgánem funkčním. Za vhodný výběr příjemců odpovídají transplantační centra, která 

se musí řídit Transplantačním zákonem.  

V České Republice jsou hlavními faktory určujícími pořadí v čekací listině shoda 

v HLA – antigenech mezi dárcem a příjemcem, výše protilátek proti HLA, kompaktibilita 

krevní skupiny mezi dárcem a příjemcem, negativní křížová zkouška před transplantací.

Po transplantaci je nezbytná imunosupresivní léčba, která ovlivňuje kvalitu úchytu 

transplantovaného štěpu a jejím hlavním účinkem je potlačit možnou imunitní reakci a 

způsobit tak rejekci štěpu. Na druhou stranu může být původcem vzniku některých 

komplikací (např. časné: akutní tubulární nekróza, trombóza renální žíly, potransplantační 

diabetes mellitus, a pozdní: infekce, kardiovaskulární onemocnění (ICHS, CMP, onemocnění 

periferních tepen), maligní tumory (Viklický, Janoušek, Baláž, 2008).

Teoretická část chronického selhání ledvin a možnosti léčby je velmi rozsáhlá 

kapitola. Pro zájemce se odkazuji na doporučenou literaturu nebo diplomové práce 

z knihovny FTVS, které se tomuto tématu také věnují. (Stablová, 1999, El Ali Zaher 2009, 

Novotná, 2009)
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1.2 Kvalita života

1.2.1 Historie a současnost

Kvalita života, jako termín byl poprvé použit v historii ve 20.letech minulého století, 

zejména v souvislosti s ekonomickým vývojem a úloze státu v oblasti materiální podpory u 

nejnižších společenských vrstev. Následně byl používán v politickém kontextu v 60.letech 

20.století v USA, kdy tehdejší americký prezident poukázal na to, že ukazatelem 

společenského blaha není kvantita spotřebovaného zboží, ale to, jak se lidem žije za určitých 

podmínek. Postupně se ukazovalo, že rozvoj ekonomického růstu nevede ke zvýšené 

spokojenosti lidí, ale vede k nárůstu požadavků, které nejsou vždy možné naplnit. 

Dle Berga a Schmaleho, jak popisuje Hnilicová v publikaci Peyneho (2005), je: „Pro 

subjektivní vnímání kvality života rozhodující kognitivní hodnocení a emoční prožívání 

vlastního života, které se socioekonomickým statusem, a dokonce ani s biologickým zdravím, 

nemusí být v přímé úměře.“

Velký rozvoj studia o kvalitu života byl na přelomu tohoto století, kdy se na různých 

pracovištích této otázce pečlivě věnovali a stále věnují. „Studium kvality života v dnešní době 

znamená hledání a identifikaci faktorů, které přispívají k dobrému a smysluplnému životu a 

k pocitu lidského štěstí.“, popisuje Hnilicová (Peyne, 2005, str. 206).

V dnešní době není termín „kvalita života“ přesně definován. O výkladu tohoto 

termínu se dohadují odborníci z oborů jako je psychologie, sociologie, kulturní antropologie a 

dalších oborů, kteří se nemůžou shodnout na přesné definici, která by jasně vystihovala, co 

vlastně kvalita života znamená. Dle Hnilicové (Peyne, 2005) lze na nejobecnější úrovni 

popsat kvalitu života, jako důsledek interakce mnoha různých faktorů, mezi které jistě patří 

faktory sociální, zdravotní, ekonomické, které velmi často neznámým způsobem ovlivňují 

lidský rozvoj na úrovni jednotlivce nebo na úrovni celé společnosti.

Kvalitu života lze vnímat objektivně, tedy jako splnění požadavků týkajících se 

sociálních a materiálních podmínek života, sociálního statusu a kvalitního fyzického zdraví. 

Z hlediska subjektivního vnímání kvality života je rozhodují lidská emocionalita a všeobecná 

spokojenost se životem (Peyne, Hnilicová, 2005).
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„ Pro medicínu a zdravotnictví jsou relevantní definice opírající se o pojetí zdraví 

WHO, kdy zdraví není chápáno pouze jako nepřítomnost nemoci, ale jako stav úplné 

„fyzické, psychické a sociální pohody“. Kvalitou života je potom to, jak jedinec vnímá své 

postavení ve světě v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a to ve vztahu 

k jeho osobním cílům, očekáváním, zájmům a životnímu stylu. Kvalita života není tedy 

v současném pojetí Světové zdravotnické organizace součtem podmínek a zdravotního stavu, 

ale spíš vypovídá o vlivu zdravotního stavu a podmínek na jedince“ (Peyne, Hnilicová, 2005, 

str. 208).

Do medicíny se termín „kvalita života“ dostává v 80. letech 20. století, kdy je hlavním 

tématem různých klinických studií. Dodnes je ovšem tato problematika relativně novou a stále 

není jasno, jak správně posoudit kvalitu života u různých onemocnění, jaký dopad má zvolená

terapie či prognóza onemocnění na kvalitu života jedince a i celé společnosti. V medicíně se 

setkáváme s pojmem „ health related quality of life“, tedy kvalita života ovlivněná zdravím. 

Můžeme to blíže specifikovat, jako:„Subjektivní pocit životní pohody, který je asociován 

s nemocí či úrazem, léčbou a jejími vedlejšími účinky“ (Peyne, Hnilicová, 2005, str. 212).

Na závěr je nutné říci, že i termín „kvalita života“ má své odpůrce, kteří poukazují na 

nejednoznačnost vymezení tohoto termínu a nepřítomnost jasné definice, která by vycházela 

z propracovaných teoretických modelů. Potvrzuje to i fakt, že způsoby měření a hodnocení 

kvality života vychází z ne příliš uznávaných dotazníků. Odpůrci se domnívají, že tvorba 

dotazníků a jejich konstrukce vychází ze subjektivních názorů tvůrců, a tím je jejich validita 

snížena.

V České Republice se sledovala spokojenost a kvalita života obyvatel až v 90. letech 

minulého století. Hlavním cílem, bylo zjistit spokojenost pacientů se zdravotnickými 

službami, s poskytovanou zdravotní péčí, a s jejich léčebnými postupy a úspěchy. Jako hlavní 

metody výzkumu jsou používány: rozhovor, pozorování, a nejčastěji dotazníková forma.

Kritéria kvality života pacienta podle W. O. Spitzera:

1. pracovní schopnost pacienta

2. fyzická nezávislost pacienta na druhých lidech

3. finanční situace pacienta

4. způsob trávení volného času pacienta

5. bolesti pacienta

6. nepohodlí daného pacienta

7. nálada pacienta
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8. vědomí pacienta o následcích jeho onemocnění

9. komunikace pacienta s jeho okolím

10. vztah pacienta s jeho primární sociální skupinou, kam patří rodina, přátelé

1.2.2 Kvalita života u peritoneálně dialýzovaných jedinců

Na základě studií, které byly prováděny během posledních asi 20 let, byly výsledky, 

určující kvalitu života nemocných s PD dosti nedostačující a nepříznivé. Byly to studie, které 

srovnávaly kvalitu života u nemocných s PD a nemocné po transplantaci ledvin.  Jejich 

kvalita byla do jisté míry ovlivněna strachem z budoucnosti a z přístupu okolních lidí. Šlo o 

to, že se lidé domnívali, že po transplantaci bude klient žít úplně normálním životem, jako žijí 

„normální zdraví lidé“. Jde ale o to, že tato kvalita života nemůže být stejná, u nemocných je 

snižována užíváním imunosupresiv, neustálou obavou a stresem, že dojde k selhání štěpu a 

vidinou, že se budou muset vrátit k dialyzační formě léčby. Jsou neustále pod psychickým 

tlakem. 

S větším rozvojem PD byly vytvářeny studie, které srovnávaly kvalitu života mezi 

klienty léčenými HD a PD. Každý způsob terapie měl své výhody a nevýhody, které 

ovlivňovaly způsob a kvalitu života.   

Podle Znojové (2004) je život s chronickým selháním ledvin a s dialýzou pro pacienta 

velice těžkým břemenem. Vychází z desetileté zkušenosti a z komplikací, které dialýza a 

CHSL s sebou přináší. Na druhé straně toto tvrzení vyvrací a uvádí, že se setkává ve své praxi 

s pozitivním přístupem pacientů, léčených dialýzou. Potvrzuje to slovy, že je možno je 

obdivovat za každodenní boj s nemocí, úsilí o soběstačnost a snahu být užitečný. Sami 

dialyzovaní by se podle jejich slov bouřili, pokud bychom jim tvrdili, že žijí život nižší 

kvality. Oni svůj život nepovažují za méně kvalitní, posuzují ho jen jako těžký. 

Velkou překážkou pro dobrou kvalitu života u klientů s PD i HD je na prvním místě 

stres. Pro nemocné s CHSL léčené PD nebo HD je společným ukazatelem ztráta vitality, 

zhoršení fyzické kondice, do jisté míry ztráta svobody a nezávislosti, časová a prostorová 

svázaností, často se vyskytující strach ze smrti, sexuální poruchy a možné problémy s tím 

spojené. 

Pro lepší zvládnutí těchto situací je velmi důležitá podpora rodiny, povzbuzení 

osobních vlastností nemocného, naučit ho vypořádávat se se stresem a celkově podpořit 
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psychosociální okolnosti. Další z možností jak se vypořádat se stresem je správně volená 

pohybová terapie, zejména aerobního charakteru, jak se zmiňuje ve své publikaci Blahušová 

(2005). Pravidelné aerobní cvičení několikrát týdně pomáhá redukovat účinky stresorů a 

podporuje produkci beta-endorfinů, které zlepšují náladu. „Výsledkem je, že aerobní cvičení 

zvyšuje množství energie, redukuje nepříjemné pocity, duševně osvěžuje a umožňuje lidem 

lépe se vyrovnat se stresem“ (Blahušová, 2005). 

Lepší kvalitu života ovlivňuje i nedostatečný a nekvalitní spánek. Člověk nemusí být 

nemocný, aby ho tento fakt neovlivnil následný den a v případě delšího trvání i v celkovém 

přístupu. Je proto logické, že u pacientů, u kterých je charakteristický stres a celková 

psychická labilnost, hraje nekvalitní spánek důležitou roli. Na základě studií se o poruchách 

spánků zmínilo až 80% pacientů léčících se PD nebo HD.

   Velkou komplikací pro spokojení život klientů s CHSL, využívajících očišťujících 

metod, jsou deprese. Bývá to důsledek nezvládnutí chronického stresu nebo ztrát, které nemoc 

byla příčinou. Mezi ztráty, které mohou být příčinami patří ztráta svobody a nezávislosti, 

ztráta zaměstnání, atraktivity, vztahů, rekreačních aktivit a ztrátu naděje dlouhého 

bezstarostného života. Tato deprese může být příčinou mortality nemocných a na druhé straně 

ztěžuje spolupráci s nemocným. 

U léčby PD může být riziko domácí aplikace, protože nemusí dojít k včasnému 

rozpoznání depresivních stavů a může dojít k ohrožení života pacienta. Často bývají méně 

pečliví, víc riskují a jsou lhostejní ke svému životu a osudu. 

Zdrojem stresu, depresí a celkového pesimismu může být komplikace, která nepatří do 

života ohrožujících, ale má v lidském životě nevylučitelné místo. Jedná se o sexuální 

problémy. Jsou to problémy týkající se žen i mužů. Vyskytují se v predialyzačním období, 

v chronickém stadiu, i u klientů po transplantaci ledviny.  Není překvapením, že toto téma je 

zanedbáváno při rozhovorech, odborník – klient, pro ostýchavost a předsudky, že o tomto 

tématu se s cizími lidmi nemluví. Jedná se ale o aktivitu, která není součástí života jen 

„zdravých lidí“,  ale měla by patřit i do náplně života nemocných s CHSL. Nejčastěji se jedná 

o poruchy erektilní dysfunkce u mužů a ztráty libida a snížené plodnosti u žen. Spojuje je 

nízká frekvence sexuálních styků.  Doporučují se psychiatrické a sexuologické konzultace, 

psychoterapie, medikace (Svoboda, Mahrová, 2009; Znojová, 2006).

Mottem v oblasti kvality života by mělo platit: „Cílem není přežít, ale život si prožít.“
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1.3 Význam fyzioterapie a pohybové aktivity u dialyzovaných 

pacientů 

Hlavním cílem cílené pohybové aktivity, zahrnující pravidelný kondiční trénink, je 

zlepšení kvality života a prevence komplikací, které CHSL a dialýza přináší.

Vlastním rehabilitačním cvičením a pohybovou aktivitou se snažíme rozšířit a zlepšit 

fyzickou zdatnost, výkonnost a odolnost jedince. 

„Tělesná aktivita působí nejenom fyzicky, nýbrž uvolňuje také mentálně a emočně a 

spouští očistný proces na vícero úrovních. Osvobozuje od zátěže myšlenek – vztek, zuřivost a 

pocity stresu vyprchávají. Tělesná cvičení navíc očišťují tělo od opotřebovaných, organismu 

zatěžujících energií, zplodin látkové výměny a produktů rozkladu. Tělesná aktivace naší 

látkovou výměnu pořádně rozproudí. Navíc se díky tělesné aktivitě zvýší vodivost nervů, 

roste prokrvení a uvede se do chodu nespočet biochemických procesů podporující naši 

vitalitu, které zásobují celé naše tělo, obzvlášť také náš mozek, potřebnou energií“(Cholleti, 

Thiel, 2007).   

Každý člověk, který je nějakým způsobem nemocen, ztrácí svoji fyzickou výkonnost a 

sílu. Často dochází ke snížení až na 60% z normálních hodnot. Hlavní účinek fyzického 

tréninku a cvičení je v možnosti dosáhnout zlepšení v těchto hodnotách až o 25-30%. Často 

snížená výkonnost je limitována špatným odstraňováním zplodin z organizmu. Tyto látky 

mohou způsobovat bloky látkové výměny, což vede ke zpomalování uvolňování energie 

z energetických zdrojů, živin. Velmi obvyklými projevy nedostatečné dialýzy bývá postižení 

periferních nervů (polyneuropatie), poruchy práce kosterního svalstva (myopatie) a zhoršené 

využití kyslíku ke spalování energeticky bohatých látek se snížením aerobního prahu 

(Svoboda, Mahrová, 2009).

Pacienti, kteří jsou léčeni různými způsoby pro CHSL (PD, HD a transplantací ledvin) 

jsou mnohem více náchylní k různým komplikacím, které s sebou tento způsob léčby přináší. 

Bývají to často kardiovaskulární komplikace (ateroskleróza, ICHS, ICHDK, mozkové ikty, 

hypertenze), různá postižení kostí a kloubů, svalů a nervů, často jsou doprovodnými projevy 

poruchy látkové přeměny tuků (hyperlipoproteinemie), další poruchy metabolismu 

(hyperhomocysteinemie), často se vyskytuje diabetes mellitus, porucha obranyschopnosti 

organismu (imunodeficience), vyšší výskyt psychických poruch. Všechny tyto komplikace, 
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způsobené léčbou a onemocněním, můžeme prostřednictvím pohybového režimu eliminovat, 

napomoct k lepším výsledkům léčby a zpomalit rozvoj některých dalších komplikací 

(Svoboda, Mahrová, 2009; Svoboda, 2000).

Hlavní důvodem, proč začít s kondičním cvičením a rehabilitačními programy, je 

získání vyšší míry soběstačnosti a sebedůvěry, což pozitivně ovlivňuje zdraví a výkonnost. 

Pohybová aktivita by měla být zařazena do léčebného programu u všech věkových skupin 

takto nemocných. Každá skupina se s onemocněním vypořádává jinak, každá má komplikace 

v pohybu v něčem jiném. Nejčastěji se s těmito nemocnými potkáváme ve starším věku, kdy 

následkem onemocnění a dialýzou, dojde ke snížení jejich fyzické síly, většinou až na 

polovinu ve srovnání s netrénovanou populací nedialyzovaných. Dochází tedy ke snížení 

svalové síly, obratnosti, pohybové koordinace, což je limitující v provádění běžných denních 

úkonech. Zajištěním pohybové terapie a podpořením zlepšení fyzické schopnosti a 

soběstačnosti, předejdeme možné, brzké nutnosti ošetřovatelské, pečovatelské nebo ústavní 

péče.  

Pohybové programy mají léčebný a preventivní charakter. Jsou podporovány a tvořeny 

multidisciplinárním týmem, kam patří odborníci nefrologie, lékaři, sestry, fyzioterapeuté, 

psycholog, nutriční terapeut, sociální pracovník. Jejich velkým společným cílem je 

maximálně možná dosažitelná funkční kapacita a kvalita života. Takovýto program je 

označován jako integrovaný rehabilitační program. Každý článek tohoto systému má na 

starosti svůj úkol, který se snaží splnit co nejlépe. Vzhledem k mému oboru, mají 

fyzioterapeuté, zejména na starosti následující body:

 Informovat a vzdělávat pacienta

 Na základě vyšetření stanovit individuální cíle pohybové terapie

 Diagnostikovat stav pohybového systému a fyzické kondice (např. Unifit Test, Senior 

Fitness Test)

 Zajistit konkrétní informace a podmínky pro pravidelnou pohybovou intervenci

 Vést cvičební programy, ordinovat pohybovou aktivitu

 Podporovat a motivovat nemocné k větší pohybové aktivitě

 Zajistit bezpečnost při cvičení

 Předcházet kardiovaskulárním a ortopedickým rizikům

 Kontrolovat efektivitu intervence a zajistit zpětnou vazbu i pro pacienta

 Věnovat se i celospolečenským cílům – zaměstnání, soběstačnost 
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Rehabilitační péče dialyzovaných a transplantovaných jedinců, zahrnující pohybovou 

aktivitu, vychází z programu tzv. „ 5E“ (Svoboda, Mahrová, 2009).                 

1. Education (vzdělání) -  umožnit vzdělání dialyzovaných pacientů 

2. Encouragement (odhodlání, motivace) – vede k přístupu vyrovnání a vytvoření 

pozitivního postoje k nastalé změně

3. Exercise (cvičení) – najít ve cvičení možnost zlepšit svoji fyzickou schopnost, docílit 

samostatnosti a soběstačnosti, zabránit rozvoji komplikací, změnit svůj životní styl a 

zlepšit tak kvalitu svého života

4. Employment (zaměstnání) – zabránit ztrátě zaměstnání, najít práci těm, kteří mohou a 

chtějí pracovat. Nezaměstnanost a pobírání invalidního důchodu může na některé pacienty 

působit degradujícím způsobem.

5. Evaluation (hodnocení) – můžeme zhodnotit tělesnou funkční kapacitu, psychosociální 

adaptaci, zaměstnanost, kvalitu života

Jedná se o program vytvořený v USA v r. 1996. Pracovní skupina Life Options 

Rehabilitation Advisory Council publikovala materiál „ Renal Rehabilitation – Bridging 

the Barriers“, jednalo se o materiál, který vytvářel plán pro rehabilitační péči u 

dialýzovaných pacientů. Měl by to být: „ Koordinovaný program léčby, vzdělávání, 

poradenství, nutriční a pohybové intervence za účelem maximálního využití pracovního 

potenciálu, funkčního stavu a kvality života dialýzovaných pacientů.“ (Svoboda, 

Mahrová, 2009).

V tomto materiálu se vědecká skupina snažila poukázat na nutnost změn 

v informovanosti dialýzovaných pacientů v několika oblastech a stanovila si pět cílů v pěti 

oblastech rehabilitačního programu (Svoboda, Mahrová, 2009):

 Medicínská oblast - informovanost o příčinách nemoci a léčebných plánech.

 Psychosociální oblast – snaha porozumět procesu adaptace na onemocnění, a 

možnost uvědomit si, že o kvalitě svého budoucího života rozhoduji sám svým 

vlastním přístupem a spoluprácí.  

 Oblast kondiční rehabilitace -  poukazování na pozitivní význam pohybové 

aktivity, která vede k zlepšení kondice, plně využívá funkční kapacitu a pomáhá 

udržet dostatečný stupeň soběstačnosti. 

 Pracovně rehabilitační oblast má za cíl zaměstnat ty, kteří toho jsou schopni, i ty, 

kteří už nemusí pracovat, ale chtějí.            
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1.3.1 Výhody pohybové terapie u dialyzovaných pacientů

Způsob tzv. aktivního života, zahrnující v nemalém poměru i pohybovou aktivitu, 

vede k velmi podstatným výhodám, které výrazně ovlivňují zdravotní stav pacienta (Svoboda, 

Mahrová, 2009).

a) Z pohybového hlediska, má pohyb pozitivní vliv na:

- zlepšení svalové síly, vytrvalosti, k vylepšení poměru mezi svalem a tukem, ke 

správnému držení těla a celkově postavy

- dále pozitivně ovlivňuje stavbu a kvalitu kosterního aparátu, ovlivňuje kloubní 

pohyblivost, a působí jako prevence proti bolestem vertebrogenních obtíží

- všechny předchozí odkazy také ovlivňují celkově stabilitu, působí preventivně proti 

pádům a umožňují určitý stupeň soběstačnosti     

b) Další výhody na vnitřní procesy a stavy

- pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární aparát – snižuje rizika onemocnění, zlepšuje 

kondici, působí korekčně u krevního tlaku 

- ovlivňuje anémii, snižuje spotřebu ESA (erytropoeting-stimulating agents), 

- dále má vliv na utilizaci a lepší vstřebávání výživových látek v organismu, 

- preventivně působí proti vzniku diabetes mellitus II. typu a dochází k zmenšení 

inzulinorezistence, 

- dochází ke zlepšení kardiorespirační výkonnostní VO2max

- vede k lepšímu regulování imunitních odpovědí

c) Z hlediska neurologie příznivě působí na:  

- zlepšení onemocnění, poruch – jako je například nespavost

- působí celkově na lepší duševní výkonnost a odolnost 

- vede i k zlepšení sexuálního života

d) Relaxace a prevence stresu                             
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1.3.2 Indikace a kontraindikace pohybové terapie u peritoneálně dialyzovaných 

jedinců

Pohybová aktivita by měla být samozřejmostí u každého pacienta léčeného PD, pokud 

jeho zdravotní stav tuto činnost nekontraindikuje a pokud jeho ošetřující lékař nedoporučí 

jinak. 

Kontraindikace pohybové terapie u dialyzovaných pacientů (Svoboda, Mahrová, 2009)

 nekontrolovaná arteriální hypertenze

 poruchy srdečního rytmu

 námahová angina pectoris objevující se při každodenních aktivitách

 oběhová srdeční nedostatečnost, chlopenní vada, aneurysma srdeční komory

 aneurysma abdominální aorty

 těžká retinopatie, kostní choroba, polyneuropatie

 floridní infekční onemocnění

 rekonvalescence po operaci (pomalejší hojení, srůstání ran)

 hyperkaliemie (na 6mmol/l)

 závažná hyperhydratace u anurika (nad 4% tělesné hmotnosti)

                                                                                            

1.3.3 Obecné formy pohybové aktivity u PD 

Při pohybové rehabilitaci se můžeme setkat se čtyřmi základními formami pohybové aktivity: 

(Svoboda, Mahrová, 2009)

1. Neasistované cvičení bez kontroly a zpětné vazby – bez přítomnosti odborného 

dohledu (fyzioterapeut, trenér), vychází ze správné informovanosti pacienta 

odborníkem, jak během cvičení postupovat. Cvičení individuální nebo malé skupinové

dle metodiky. Nevýhodou je absence testování a zpětná vazba.

2. Neasistované cvičení s kontrolou a zpětnou vazbou – cvičení probíhá pod občasným 

dohledem – zpětná vazba, umožňuje testování a kontrolu na pracovištích zabývajících 

se funkční diagnostikou a zátěžovým ergometrickým EKG a zhodnocení tak 

kardiovaskulárních rizik. 
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Tyto následující formy se týkají pacientů u hemodialýzy   

3. asistované cvičení při HD s kontrolou a zpětnou vazbou – ke cvičení využívá čas při 

samotné hemodialýze a podporuje tak eliminaci odpadních škodlivých látek do krve a 

tak lepší očištění. Nevýhodou je omezené množství a pestrost cviků, které se během 

dialýzy mohou provádět.

4. asistované cvičení mimo dobu HD s kontrolou a zpětnou vazbou – záleží na vlastní 

aktivitě pacienta, na jeho motivaci a ochotě, pro zlepšení svého zdravotního stavu a 

zabraňovat tak možnému zvyšování rozvoje možných rizik. 

Obecná pravidla, která by měl dialyzovaný pacient při cvičení dodržovat : (Svoboda, 

Mahrová, 2009)

1. Indikaci, intenzitu a typ zátěže konzultujeme s lékařem.

2. Vycházíme ze vstupního a následně pravidelných testování.

3. Sledujeme hodnoty tepové frekvence, krevního tlaku a subjektivní pocity.

4. Dbáme na přesnost provádění cviků.

5. Zátěž zvyšujeme postupně, vždy ji zkonzultujeme s ošetřujícím lékařem.

6. Pravidelně aplikujeme pohybovou aktivitu 4-5krát týdně a dodržujeme standardní 

stavbu cvičební jednotky (zahřátí, hlavní část a zklidnění).

7. Doporučujeme cvičení individuální nebo v malých skupinách – lepší spolupráce, 

motivace. 

8. Doporučujeme vhodný sportovní oděv a pohodlnou obuv.

9. Necvičíme, pokud se dotyčný necítí dobře – horečnaté stavy, kolísavý krevní tlak, 

palpitace, dušnost, pocit únavy, apod.

10. Necvičíme po jídle - dodržujeme odstup 1 – 2 hodiny po jídle.

11. Dbáme na pravidelnost dýchání.

12. Používáme bezpečné cvičební pomůcky.

1.3.4 Rizika vyplývající z pohybové terapie

Nedostatek pohybové aktivity, zejména u dialyzovaných pacientů, vyplývá často z obavy 

možných rizik, které s sebou pohyb může přinášet. Jedná se o rizika zejména v oblasti 

kardiovaskulární a ortopedické. Tyto rizika vychází z předchozí, nedostatečné fyzické 

kondice u netrénovaného pacienta. Proto, pokud dojde k indikaci pohybové aktivity, 
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nejčastější možnou příčinou pro vznik rizik je neúměrná zátěž a nedodržování základních 

doporučení, se kterými byl odborníkem seznámen (Svoboda, Mahrová, 2009).

Kardiovaskulární rizika

Možná rizika srdečního poškození při fyzické zátěži se mohou projevovat – poruchou 

rytmu, poruchou funkce, přímo infarktem myokardu nebo náhlou smrtí. Dialýzovaní pacienti 

mají největší riziko kardiovaskulárních komplikací, zejména nejčastěji přítomnou hypertenzí. 

Možná rizika nám odhalí zátěžová diagnostika. 

Ortopedická poškození následkem fyzické zátěže

Zejména u pacientů s výskytem renální osteodystrofie, hyperfosfatemií, léčeni 

steroidy, u dlouhodobě inaktivních a u dlouhodobě léčených dialýzou. Může docházet 

k rupturám šlach.  Pravidelná pohybová aktivita podporuje kostní metabolismus a stavbu, 

zlepšuje koordinaci a svalovou sílu, sekundárně zabraňuje rozvoji vertebrogenních

degenerativních poruch. 

1.3.5 Význam pohybové terapie vzhledem k věku

Cíle pohybové aktivity u jednotlivých věkových skupin (Svoboda, Mahrová, 2009)

1. U mladších jedinců je hlavním cílem zlepšení fyzické výkonnosti, podpora aktivního 

životního stylu a předcházení prevencí možným komplikacím. Velký důraz je kladem 

na udržení zaměstnání, rekvalifikace, popřípadě pomoci mu nalézt zaměstnání nové. 

Trénink u mladších jedinců je intenzivnější a náročnější. Hnacím motorem pro 

motivaci je soutěživost a snaha líbit se esteticky („body shape“). V rámci soutěží, 

společenských akcí a her má pozitivní vliv i na psychosociální stránku osobnosti.

2. U starších jedinců je cílem pohybové terapie udržení dostatečné aerobní kapacity a 

svalové síly k dosažení maximálně možné soběstačnosti a samostatnosti při 

vykonávání denních činností. Věkem dochází ke snižování fyzické kondice a síly, 

proto se klade důraz zejména na posilování svalových skupin DKK, vytrvalost a 

zlepšování pohybové koordinace.  
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1.3.6 Charakter cvičební jednotky u dialyzovaných pacientů

Doporučuje se aerobní cvičení, trvající více než 30 minut a nejméně 4krát týdně. 

Vhodné doplnit ranní rozcvičkou, procvičováním a posilováním. Je důležité změnit i vlastní 

přístup k pohybové aktivitě. Často jsou nemocní od pohybové aktivity zrazováni, ať už 

z vlastní vůle, nebo od rodinných příslušníků. Mají strach z možného zhoršení zdravotního 

stavu vlivem cvičení. Je proto důležité, aby zdravotnický personál seznámil nemocného 

s výhodami cvičení a změnil pohled ke cvičení. Nemocný by měl začít pomalu, postupně 

zvyšovat intenzitu cvičení, ale nejdůležitější je, naučit se zachovávat pravidelnost. Náplň 

každého dne je plná různých pohybových aktivit, záleží jen na nás, zda využijeme „ vlastní 

pohon“ nebo použijeme vymoženosti dnešní doby (výtahy, auta atd.). Pohybová aktivita 

neznamená tedy je 30 minut intenzivního cvičení pod dohledem cvičitele nebo cvičení podle 

brožury doma. Měla by zahrnovat i denní pravidelné procházky, střídání rychlé a pomalé 

chůze, výlety, jízdu na kole, popřípadě nějaký doplňkový sport (po předchozí konzultaci 

s lékařem).

Jako každé onemocnění, tak i nemocní s CHSL léčeni některou z forem dialýzy, 

mohou být členy sdružení, která uspořádává různé sportovní aktivity právě pro ně. Může se 

jednat o Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných (ČSTV) nebo Společnost 

dialyzovaných a transplantovaných (Svoboda, Mahrová, 2009).

Charakter aerobního cvičení má zejména pozitivní působení na funkci 

kardiovaskulárního systému, kondici a vytrvalost. Jde o cvičení, které učí organizmus správně 

hospodařit a využívat kyslík a energetické substráty (jako jsou cukry, tuky, štěpení bílkovin –

aminokyselin). 

Aerobní trénink rozdělujeme na tři fáze. První fáze zahrnuje prohřátí všech svalových 

skupin, tzv. rozcvičení. Druhá fáze je vlastní trénink, který by měl ze začátku trvat od 15-20 

minut v dané intenzitě dle tepové frekvence. Intenzita tréninku by se měla zvyšovat postupně 

a doba vlastního tréninku by se měla pozvolna prodlužovat. Poslední, třetí fáze, zahrnuje 

vydýchání, spotřebování zbytků vyplavených látek, strečink, relaxace. 

Aerobní cvičení jsou aktivity rytmické činnosti, které zahrnují pravidelné dýchání –

rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání, veslování, běh na lyžích (Svoboda, Mahrová, 2009; 

Blahušová, 2005).
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1.3.7 Pohybové programy obecně u dialyzovaných jedinců

 Kondiční – udržet a zlepšit fyzickou kondici, podpořit základní motorické schopnosti 

zlepšit kloubní pohyblivost, zlepšit svalovou sílu 

 Kondičně – vytrvalostní – zlepšit kardiorespirační zdatnost, zabránit rozvoji rizik 

spojené s CHSL a dialýzou, cvičení cyklického charakteru (běh, chůze, jízda na kole)

 Silové – ovlivňuje místní a celkovou svalovou sílu, má zabránit svalovým atrofiím, 

zvětšit svalový objem, cvičení proti odporu, s náčiním 

 Koordinačně – balanční – má zlepšit koordinaci a rovnováhu, zejména u starších 

jedinců, ke cvičení se využívá cvičení na balančních plochách, nestabilních pomůcek

 Dechová cvičení – správný stereotyp dýchání, naučit všechny typy dýchání, 

zkoordinovat pohyb s dýcháním a dbát na jeho pravidelnost a na nezadržování dechu

 Relaxační cvičení – snižuje stres, svalové napětí, zklidňuje procesy v organismu, 

načerpání energie (Schulzův autogenní trénink, Feldenkreisova technika, prvky z jógy)

 Plavání a cvičení ve vodě

 Sauna

Posilování není u dialyzovaných vyloučeno. Pro jeho správné provádění je ovšem 

důležité zachovávat některá pravidla. Před samotným posilováním by měla předcházet 

zahřívací část, kdy svalové skupiny budou připraveny na zátěž a aktivitu. Při posilování by 

nemělo docházet k zadržování dechu, mělo by se začínat s nižší zátěží a pro správný účinek 

s více opakováním. Pro posilování svalových skupin je doporučováno posilování 

využívajících odporových tahů, jako jsou therabandy, gumy, nebo závaží malé váhy (PET 

lahve naplněné vodou, pytlíky s pískem).

Pro posilování jsou vhodnou skupinou i starší pacienti, kteří nemají tak kvalitní 

svalovou sílu. Zejména problémová je svalová síla na dolních končetinách, která je limituje i 

v činnostech denních aktivit, jako je chůze do schodů, vylézání z vany, vstávání z křesla a 

židle aj. (Svoboda, Mahrová, 2009).

Před samotným posilováním je důležité se zahřát a protáhnout svaly. Pro správné 

protažení je důležité : (Mahrová-Stablová, Svoboda, 2004)

- zaujmout stabilní a pohodlnou polohu

- snaha uvolnit se a relaxovat

- soustředit se na provádění cviku a zacílit cvičební účinek



48

- pohyb provádět pomalu a správným směrem, ne švihem

- neprotahovat přes bolest, pouze do příjemného pocitu

- v protažení setrvat minimálně 10 sekund

- nehmitat a nepružit

- pravidelně dýchat a využívat nádechu a výdechu při svalové relaxaci

Pokud dojde k důkladnému protažení, lze začít s posilováním. Opět je zde pár doporučení, jak 

správně postupovat:

- doporučují se pohyby proti odporu nebo ve výdrži

- zátěž volit podle zdatnosti svalstva

- začít s menší zátěží s více opakováním, postupně si přidávat zátěž

- při pocitu únavy si odpočiňte, mohlo by dojít ke zranění

- cvičení probíhá pomalu, tahem                    

Vlastní pohybové programy by měly zahrnovat i nácvik koordinace, zlepšování 

rovnováhy a celkové protažení. Často, zejména u starších lidí, se setkáváme s častým rizikem 

pádů, a proto je i na fyzioterapeutech, aby se tomuto problému ve svých přístupech věnovali. 

K nácviku této rovnováhy a koordinace by se mohlo používat cvičení na lehčích formách 

labilních ploch (čočky) nebo cvičením na velkých míčích.

Součástí programů musí být i nácvik běžných denních činností a situací, které 

nemocného limitují při běžném životě. 

Velmi pozitivní, nejen na pohybový aparát, ale také na velmi důležitou psychickou 

stránku, má schopnost zapojit se do hraní různých her. Jedná se o rozvoj pohybových 

dovedností a zlepšení psychosociálních vlastností. Na neposledním místě, snaha se neustále 

zlepšovat, pravidelně se scházet s lidmi, je dobrou motivací, pro zlepšení své fyzické 

schopnosti, ale zejména má vliv na celkové zlepšení kvality svého života.

1.3.8 Pohybová terapie u pacientů léčených peritoneální dialýzou

Peritoneálně dialyzovaní pacienti jsou za průběh terapie zejména odpovědni sami. 

Ještě během hospitalizace nebo v domácím prostředí byli odborným personálem naučeni, jak 

mají správně postupovat při výměně dialyzačního roztoku, jaké zásady je důležité dodržovat a 

jak správně pečovat o katetr zavedený do peritoneální dutiny. To vše ovlivňuje úspěšnost 

léčby a zabraňuje rozvoj komplikací. Co se týká doporučení pohybové aktivity, záleží 
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zejména na způsobu aplikace peritoneálního katetru a následkem toho vyloučení některých 

cviků nebo poloh během cvičení.

Obecně platí, že katetr by neměl být zatížen v tahu, v místě výstupu by měla být 

zachována čistota a katetr by měl být uzavřen (Svoboda, Mahrová, 2009; Sulková, 1993).

Specifická doporučení pro pohybovou terapii u PD (Svoboda, Mahrová, 2009):

a) necvičit vleže na břiše, ve visu, vzporu a s maximální rotací trupu (V případě 

„vypuštěného peritonea“ je možná cviky provádět v jakékoliv poloze).

b) posilování břišní stěny se ze začátku cvičí na zádech s podloženou horní částí těla, 

cvičit v malém rozsahu, pohyb je doprovázen správným dýcháním, doporučuje se více 

sérií s menším počtem opakováním a častější odpočinek během cvičení

c) vyvarovat se rizikům jako jsou údery do břicha, pády a skoky (nošení kýlního pásu)

d) přerušit cvičení a nutnost informovat dialyzační (zdravotnický) personál pokud se 

v dialyzátu objeví příměs krve 

e) přítomnost bolesti břicha, kýly (následkem zvýšeného intraperitoneálního tlaku) 

vyžaduje okamžitou konzultaci s lékařem

f) doporučuje se režim automatické peritoneální dialýzy, která provádí čištění krve 

v noci, během dne je břicho prázdné, umožňuje tak lepší kvalitu cvičení a nedochází 

k riziku zvyšování intraperitoneálního tlaku 

Aplikace pohybové terapie u nemocných CHSL a léčených dialýzou, vychází ze 

základních doporučených vyšetření. Impuls k tomu, aby u nemocného byla prováděna 

pohybová terapie, musí vydat ošetřující lékař. Na jeho doporučení je nemocný zařazen do 

pravidelného cvičebního programu. Jako před každým terapeutickým zásahem je nutné 

důkladné vyšetření, které vymezí možná rizika vycházející z jeho zdravotního stavu. Na 

základě výsledků se individuálně vytváří rehabilitační plán, který určuje intenzitu a rozsah 

pohybových aktivit. 

Postupujeme následovně:

1. Vycházíme z prvního kontaktu, kdy pacienta seznamujeme s obsahem pohybové 

aktivity, nutné je informovat i o možných rizikách, které se mohou v rámci pohybové 

aktivity a zátěže objevit.

2. Odebíráme anamnézu – příčiny CHSL, komplikace v oblasti jiných tělních systému, 

přidružená onemocnění, užívané léky a dialyzační anamnéza.

3. Orientační zhodnocení pohybových schopností před dialýzou a nyní, oblíbenost a 

preference pohybových činností.
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4. Hodnotíme celkový přístup klienta k terapii, jeho psychosociální stav – pracovní 

anamnéza, rodinná anamnéza, subjektivní hodnocení kvality života.

5. Při diagnostice fyzické kondice se doporučuje přítomnost dvou terapeutů, jeden 

vyšetřuje, druhý zapisuje; doporučuje se i během vyšetření sledovat TF, TK, DF a 

známky únavy. 

Pro hodnocení funkčního stavu pohybového systému používáme:

6. Kineziologický rozbor – zahrnuje vyšetření kloubní pohyblivosti, svalovou sílu, 

zkrácení svalů, pohybovou koordinaci, stereotypy, orientačně neurologické vyšetření 

zahrnující i vyšetření citlivosti.

7. Baterie motorických testů – testy hodnotící základní pohybové dovednosti, fyzickou 

zdatnost, využívají různé druhy lokomoce. Jedná se např. o Unifit test (Měkota, 

Kovář, 1996), Senior Fitness test (Rikli, Jones, 2001), Eurofittest (Kovář, 1997).

Pro zátěžové testování dialyzovaných lze využít tyto testy (Svoboda, Mahrová, 2009):

8. Symptomaticky limitovaný test na běhacím koberci – jedná se o chodecký test, který 

má dynamický charakter, stupňovitý a sklon běhátka je 1,5 stupně, kdy každý stupeň 

trvá 5minut při rychlosti chůze odpovídající individuální zdatnosti každého pacienta.

9. Dynamický test se submaximální intenzitou zatížení – test na bicyklovém ergometru 

podle WHO protokolu

2.Cíle, hypotézy a úkoly

CÍL

Zhodnotit stav pohybového systému, fyzické kondice a kvality života u pacientů 

s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou, před zahájením a po skončení 

tříměsíční pohybové intervence.

HYPOTÉZY
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1. Stav pohybového systému a fyzická kondice jsou u peritoneálně dialyzovaných 

pacientů zhoršeny ve srovnání s populační normou.

2. Tříměsíční pohybovou intervencí dosáhneme zlepšení ve výsledcích testů hodnotících 

pohybový systém a fyzickou kondici.

3. Tříměsíční pohybová intervence bude mít pozitivní vliv na výsledky dotazníků kvality 

života podmíněné zdravotním stavem.

  

ÚKOLY PRÁCE

1. Oslovit pracoviště peritoneální dialýzy a sestavit výzkumný soubor utvořený pacienty 

s chronickým selháním ledvin léčených peritoneální dialýzou.

2. Sestavit cvičební jednotku vhodnou pro peritoneálně dialyzované pacienty v rámci 

tříměsíční pohybové intervence.

3. Vyšetřit stav pohybového systému a fyzické kondice u peritoneálně dialyzovaných 

jedinců pomocí Senior Fitness Testu, testů hodnotících rozvíjení páteře a stav 

rovnováhy před a po tříměsíční pohybové intervenci.

4. Porovnat získané hodnoty ze vstupního vyšetření fyzické kondice s populační normou 

pro Senior Fitness Test.

5. Zhodnotit kvalitu života před a po pohybové intervenci s použitím standardizovaných 

dotazníkových nástrojů.

6. Porovnat získané hodnoty ze vstupního hodnocení kvality života s populační normou.

7. Porovnat získané hodnoty z testů a dotazníků ze vstupního a výstupního vyšetření 

navzájem mezi sebou.  
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3.Výzkumná část  

3.1. Metodika výzkumu

3.1.1 Organizace výzkumu

3.1.1.1 Časový rozvrh výzkumu

Výzkum probíhal od dubna do srpna 2010. Základnou pro daný výzkum bylo 

pracoviště IKEM v Praze – Klinika nefrologie TC IKEM, zejména ambulance Peritoneální 

dialýzy a pracoviště Clearencové vyšetřovny, kde byla prováděna potřebná vyšetření a testy. 

  3.1.1.2 Postup při výzkumu

1. Domluvení spolupráce s pracovištěm, na kterém výzkum probíhal a seznámení se 

s prostředím a zaměstnanci.

2. Konzultace se sestrou peritoneální dialýzy, výběr osob do testovací skupiny.

3. Jednotlivá vyšetření testovaných jedinců a rozdání dotazníku.

4. Zadání cvičební jednotky v rámci tříměsíční pohybové intervence.

5. Vyhodnocení výsledků výzkumu.

6. Seznámení probandů s výsledky výzkumu.

3.1.2 Soubor a metodika

3.1.2.1 Charakteristika sledovaného souboru

Do testovací skupiny byli zařazeni pacienti s chronickým selháním ledvin, léčeni 

peritoneální dialýzou. Pro výběr testovaných jedinců nebyl rozhodující věk, pohlaví, ani 

délka aplikované peritoneální dialýzy. Výběr probandů byl omezen jejich zdravotním 
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stavem, pohybovou schopností a jejich ochotou ke spolupráci. Sledovaný soubor je složen 

ze čtyř mužů a dvou žen.

Projekt výzkumu byl schválen Etickou komisí FTVS dne 19. 3. 2010 (Příloha 1).

3.1.2.2 Metodika vyšetření pohybového systému

Pro hodnocení stavu pohybového systému jsme použili metody funkčního vyšetření 

páteře podle Gútha (1994) a Bergovu funkční škálu rovnováhy (Berg, 2010). Tyto metodiky 

byly zvoleny z těch důvodů, které umožňovaly prostory k vyšetření pacientů určené. Pro 

rozsáhlejší kineziologický rozbor probandů nebyl nalezen žádný přijatelný prostor a ani 

samotná neochota probandů nepřispěla k jejich lepšímu vyšetření.

3.1.2.2.1 Funkční vyšetření páteře 

Funkční testy páteře hodnotí pohyblivost jejich jednotlivých úseků - krčního, hrudního 

a bederního. Některé zkoušky hodnotí rozvíjení i dvou úseků páteře současně. Funkční 

vyšetření páteře zahrnuje cílené zkoušky k vyšetření pohybu do anteflexe, retroflexe a 

lateroflexe. 

Pohyblivost páteře byla hodnocena následujícími zkouškami a v těchto úsecích:

a) Čepojův příznak – hodnotí pohyblivost krční páteře – pohyb do anteflexe. Vyšetření 

vzdálenost - C7 + 8cm kraniálně – anteflexe, norma rozvinutí páteře do anteflexe jsou 3 cm. 

b) Stiborův příznak – hodnotí rozvíjení hrudního a bederního úseku páteře. Vzdálenost  C7 -

L5 – anteflexe, norma 7-10 cm.   

c) Schoberův příznak – hodnotí pohyblivost bederní páteře. Vzdálenost L5 + 10cm kraniálně 

– anteflexe, norma 4-5 cm.

d) Thomayerův příznak – zkouška testující pohyblivost všech úseků páteře společně. Pohyb 

do anteflexe. Norma – špičky prstů horních končetin se dotýkají země.  

e) Ottův inklinační a reklinační příznak – hodnotí pohyblivost hrudní páteře do anteflexe a 

retroflexe. Vzdálenost C7 + 30cm kaudálně – anteflexe – norma 3,5cm, retroflexe – norma 

2,5 cm

f) Lateroflexe – je společná pohyb všech úseků páteře do lateroflexe, na laterální straně 

stehna se označí bod – lateroflexe- označí se bod – změří se vzdálenost mezi oběma body, 

norma 20-25 cm. Pohyb se testuje vpravo i vlevo.  
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3.1.2.2.2  Bergova funkční škála rovnováhy 

Bergova funkční škála rovnováhy (příloha 8) byla původně vyvinuta pro zhodnocení 

stability starších jedinců. Bergova škála se skládá z několika testů, které hodnotí rovnováhu 

vsedě, stoji a při chůzi.  Zahrnuje 14 vyšetřovacích testů. Výsledky hodnotí kvalitu provedení 

a čas, který na test potřebují testovací jedinci (TJ). Pro vyšetření rovnováhy pomocí tohoto 

testu potřebujeme stupínek, měřící pomůcky - pravítko, stopky, dvě židle – jedna s opěradlem, 

druhá bez opěradla a minimálně 15m volného prostoru pro chůzi. 

Každý úkol byl ohodnocen 0 – 4 body (0 – proband úkol nezvládne ani za asistence, 

nebo do časového limitu, 4 – proband zvládne splnit úkol bez jakékoli pomoci a 

v časovém limitu dle daných pokynů). Maximální počet bodů, který TJ může získat je 56. 

Výsledky jsou rozděleny do tří skupin, podle kterých můžeme dále zkonstatovat kvalitu a stav 

rovnováhy testovaného jedince. 

1. 0-20 - pacient upoutaný na invalidní vozík

2. 21-40 – pacient potřebuje asistenci druhé osoby

3. 41-56 – pacient je samostatný. 

3.1.2.3 Metodika vyšetření fyzické kondice

K hodnocení fyzické kondice u peritoneálně dialýzovaných pacientů jsme využili 

baterii motorických testů Senior Fitness Test (Rikli, Jones, 2001) a vyšetření maximálního 

stisku ruky tzv. handgrip (Měkota, Kovář, 2006, Kuta, 1993). 

Pro  vyšetření fyzické kondice jsme využili následující motorické testy ze Senior Fitness 

Testu. 

Senior Fitness Test – SFT (Rikli-Jones, 2001) je baterie motorických testů, které byly 

sestaveny pro hodnocení pohybové zdatnosti populace seniorů 60-90 let. Tyto testy se 

zaměřují na hodnocení motorické výkonnosti, která je v určité míře nutná k samostatnosti, 

soběstačnosti, sebeobsluze a během vykonávání běžných denních činností. Na základě toho je 

k udržení nezávislosti důležité zařazení pohybových aktivit, které působí jako prevence a 

snaží se zlepšit kloubní pohyblivost, svalovou sílu, pohybovou koordinaci, obratnost a 

podporuje tak fyzickou kondici.  

Tento test jsme využili jako hodnotící u pacientů léčených PD, protože se domníváme, že 

na základě dialýzy dochází ke snížení jejich fyzické výkonnosti. 
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3.1.2.3.1 Test Sed- stoj 

Tento test má za cíl stanovit svalovou sílu dolní poloviny těla. Testovaný jedinec (TJ) 

opakovaně vstává ze sedu do stoje (do maximálně propnutých kolenních kloubů) po dobu 30 

sekund.  Počítáme, kolikrát za 30 sekund test provede.

3.1.2.3.2 Flexe v lokti

Účelem tohoto testu je stanovení svalové síly horních končetin. TJ provádí opakovaně 

plné natažení a pokrčení v lokti po dobu 30 sekund. Do protokolu se zapisuje počet jednotek 

daného pokrčení a natažení, které TJ provedl.  

3.1.2.3.3  2minutový Step test

Aplikací tohoto testu zjistíme aerobní výkonnost jedince. TJ pochoduje na místě po 

dobu 2 minut, a zvedá kolena do maximálně možné výšky. Zaznamenává se počet zvednutí na 

pravé dolní končetině. Pokud stanovená výška nemůže být v nějaké fázi dosažena, TJ může 

zpomalit tempo nebo test přerušit a po oddychu může pokračovat dále v testu, přičemž čas 

testování běží dál. Do protokolu se zaznamenává počet zvednutí PDK, doba, kdy TJ test 

přerušil, a kdy opět pokračoval dál.  

  

3.1.2.3.4 Test Sed – předklon

Hlavním cílem tohoto testu je zhodnotit kloubní pohyblivost dolní poloviny těla, a 

zhodnocení svalového zkrácení zadní strany stehna. TJ provádí plný rovný předklon ke špičce 

testované dolní končetiny. Test se provádí s propnutými koleny a snaží se dosáhnout co 

nejvíce na špičku. Měří se vzdálenost nejdelší prst – špička testované končetiny. Do protokolu 

se zapisuje hodnota v cm. 

3.1.2.3.5 Test zapažení
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Tento test má za cíl zhodnotit pohyblivost ramenních kloubů a současně i tak 

pohyblivost horní poloviny těla. Vyšetření se provádí na obě strany. Měří se vzdálenost mezi 

nejdelšími prsty. Hodnoty se zapisují do protokolu v cm.

3.1.2.3.6 Test Up and Go

Tento test testuje fyzickou výbušnost, obratnost a pohybovou koordinaci. TJ vstane ze 

sedu a snaží se co nejrychleji překonat vzdálenost 2,44m ohraničenou kuželem. Obejde jej a 

vrací se opět co možná nejrychleji zpět do sedu. Vyšetření se provádí dvakrát a do protokolu 

se zapisují oba časy, ale pro hodnocení se bere nejrychlejší čas.

3.1.2.3.7 Test maximálního stisku ruky

Účelem tohoto testu je zjistit maximální statickou svalovou sílu stisku ruky s využitím 

ručního dynamometru. Vyšetření se provádí dvakrát, dominantní ruka, v případě fistule nebo 

A-V spojky se test provádí na straně nedominantní ruky. Do protokolu se zapisují oba 

výsledky, ale pro hodnocení se užívá toho lepšího výsledku.

3.1.2.4 Metodika hodnocení kvality života pomocí dotazníkové metody

K hodnocení kvality života u peritoneálně dialyzovaných jedinců jsme použili 

následující standardizované dotazníky:

1) Dotazník světové zdravotnické organizace WHOQOL-100 je standardizovaný pro 

českou populaci (Dragomirecká, Bartoňová, 2006). Použili jsme jeho zkrácenou verzi 

WHOQOL-BREF, která vychází z hodnocení čtyř hlavních domén: fyzické zdraví, prožívání, 

sociální vztahy a prostředí. Dotazník obsahuje 26 otázek. Výsledek dotazníku ukazuje za a) 

doménové skóre, které představuje průměrný hrubý skór spočtený z příslušných položek 

včetně transformace na škálu od 4 do 20 nebo 0 do 100, a za b) poslední dvě odpovědi 

zaznamenávají celkovou kvalitu života a celkový zdravotní stav.

2) Dotazník WHOQOL – Důležitost – tento dotazník se zaměřuje na hodnocení 

důležitosti v různých oblastech života a je jednou z částí WHOQOL-100 (Dragomirecká, 

Bartoňová, 2006). Dotazník obsahuje 32 otázek. Zahrnuje hodnocení šesti domén: fyzické 
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zdraví, prožívání, fyzickou nezávislost, sociální vztahy, prostředí, duchovní oblast. Položky se 

hodnotí na pětibodových Likertových škálách vyjadřující množství, kapacitu, četnost, 

hodnocení a spokojenost. Výsledkem tohoto dotazníku je profil kvality života.

3) Dotazník KDQOL-SF (generická část-SF–36) - dotazník o kvalitě života 

podmíněné zdravím, tzv. Health Related Quality of Life (HRQOL). Dotazník obsahuje otázky 

týkající se dotazovaného zdraví, jak se cítí a jak zvládá obvyklé činnosti. V ČR je dotazník 

SF-36 využíván k hodnocení indexu HRQOL (health related quality of life) u mnoha 

somatických onemocnění, např. diabetu, kardiologických onemocnění, neurologických 

onemocnění a dalších. 

Dotazník obsahuje 36 otázek, které jsou rozděleny do osmi dimenzí: fyzické 

fungování (10), fyzická omezení (4), tělesná bolest (2), všeobecné zdraví (5), vitalita (4), 

sociální fungování (2), emoční problémy (3), duševní zdraví (5). Poslední otázka není 

zahrnuta v žádné dimenzi, dotazuje se na stav současného zdraví ve srovnání se zdravím před 

rokem. Každá položka obsahuje několik návrhů odpovědí na škálové stupnici. Rozpětí 

hodnotící škály je 0-100 bodů. Čím vyšší dosažené skóre, tím se jedná o lepší kvalitu života. 

Skóre pod 50 může být interpretováno jako pod normou obecné populace. Nižší skóre SF-36 

signalizuje horší zdravotní stav, dlouhodobé onemocnění, kontakt s lékařem v posledních 2 

týdnech. 

Norma u zdravé populace je stanovena vždy pro určité věkové rozpětí a liší se v 

jednotlivých dimenzích. V ČR se pro vyhodnocení používají předběžné české normy (Hays, 

Hahn, Marshall, 2002; Sobotík, 1998).

3.1.2.5 Popis pohybové intervence

Pohybová intervence probíhala po dobu třech měsíců od dubna do července 2010. 

Byla zajištěna pomocí vytvořené cvičební jednotky, zejména kondičního charakteru. (příloha 

11)

Cvičební jednotka má tři části. 

1. Zahřátí – probíhá v poloze na zádech. Obsahuje čtyři cviky, které postupně zapojují do 

činnosti horní a dolní končetiny od periferie po kořenové klouby.



59

2. Hlavní část zahrnuje cvičební prvky na protažení a posílení svalů horních a dolních 

končetin. Cvičební jednotka obsahuje sedm cviků na protažení a jedenáct cviků na 

posílení horních a dolních končetin, svalů hýždí a břicha. Střídají se postupně polohy 

vleže na zádech, na boku a na břiše. 

3. Závěrečná část zahrnuje zklidnění a relaxaci. Využívá lokalizované dýchání do oblasti 

břicha, spodních žeber a klíčních kostí. Zahrnuje i několik cvičení na uvolnění krční 

páteře v poloze vsedě. Pro závěrečné protažení horních a dolních končetin jsou 

doporučeny cviky z hlavní části.

U každého cviku je doporučený počet opakování, detailně popsán pohyb, který má pacient 

provádět. Cvičební jednotka je také doplněna o upozornění, které informuje, na co si při 

provádění cviku má pacient dát pozor. 

Na závěr cvičební jednotka obsahuje seznam zkratek.
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4. VÝSLEDKY

4.1 Výsledky vyšetření pohybového systému a fyzické kondice

Získané hodnoty z jednotlivých testů byly zhodnoceny individuálně v kazuistikách, 

kdy porovnáváme získané hodnoty před a po tříměsíční pohybové intervenci. Pro názornost 

výsledků SFT uvádíme v Příloze 2 grafy 1-14, ve kterých je vyobrazeno zařazení výsledků 

jednotlivých testů SFT u sledovaných jedinců v rámci celé skupiny s rozdělením podle 

pohlaví.

4.1.1 Kazuistika 1

Jméno: R. D.

Ročník: 1942

Pohlaví: muž

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 3. 2. 2010

Status praesens : výška: 173 cm, váha: 71 kg

Přidružená onemocnění: hypertenze (Prestarium)

OA: jinak bez vážných onemocnění, operací, úrazů

RA: nevýznamná k dg.

PA: starobní důchodce, dříve pasíř – pracovní pozice – stoj

SA: panelový dům, 7. patro

SpA: dříve lyže, kolo, plavání, lodě; nyní kolo, chůze

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěn 

Datum vyšetření 1: 15. 4. 2010

Datum vyšetření 2: 21. 7. 2010

Vstupní vyšetření: 15.4.2010

Vyšetření pohybového systému:



61

Pro zhodnocení stavu pohybového systému jsme jako první využili funkčního 

vyšetření páteře podle Gútha (1994). K měření jsme použili centimetr. Hodnotili jsme stav 

rozvíjení páteře krční, hrudní a bederní. 

Tabulka č.4 – Funkční vyšetření páteře R.D.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1.měření Výsledky 2.měření

Čepojův příznak 3 cm 1,5 cm 2,5 cm

Schoberův příznak 4 cm 2,5 cm 3cm

Stiborův příznak 7-10 cm 7 cm 8,5

Thomayerův příznak Dotyk podlahy - 15 cm -9 cm

Ottův inklinační 

příznak

3,5 cm 2,5 cm 3 cm

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 1 cm 1,5 cm

Úklon P strana 20-25 cm 15 cm 17 cm

Úklon L strana 20-25 cm 13 cm 15 cm

Při vstupním vyšetření a hodnocení rozvíjení páteře je patrné, že pohyblivost krční 

páteře u R. D. nedosahuje norem stanovených dle Gútha. Měl na to jistě vliv i mírný předsun 

hlavy. Dále velmi vázne rozvíjení bederní páteře. Je možné, že na vyšetření rozvoje 

pohyblivosti v oblasti bederní páteře (Schober), na Thomayera a následně současně hodnotící 

test pro rozvoj Th a Lp  (tzv. Stiborův příznak), má svůj dopad „napuštění“ břišní dutiny 

probanda dialyzačním roztokem. Během testu udával značné omezení právě z tohoto důvodu. 

Pro přesné zhodnocení rozvíjení páteře, zejména při Thomayerově příznaku, bylo velmi těžké 

vyloučit a ohlídat flektované kolenní klouby. 

Vyšetření rovnováhy dle Bergovy škály

Během vstupního vyšetření R. D. dosáhl 54 bodů. Výsledek svědčí o tom, že 

rovnováha není výrazně porušena. Byly ale body, ve kterých nebylo dosaženo maximálního 

počtu bodů, tedy 4 bodů. Problémy jsme zachytili zejména při vyšetření bodu 13 (příloha 8), 

kdy účelem je stát bez opory s jednou dolní končetinou nakročenou. Zde R. D. dosáhl 3 body 

z možných 4, kdy zvládl dát nohu vpřed a vydržel stát bez opory 30sekund na celou délku 
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chodidla. Plný počet bodů je za zvládnutí položení nohy před druhou nohu a zvládnout tak 

stát bez opory 30 sekund. Proto zde byl strhnut jeden bod.

Dále byl strhnut jeden bod v osmém testu této hodnotící škály (příloha 8). Úkolem 

tohoto testu je zjistit vzdálenost při předklonu za předpaženýma horníma končetinama 

s následným vytažením. Zde R. D. dosáhl do vzdálenosti větší jak 12,5 cm a proto získal 3 

body. Na získání 4 bodů by musel překonat vzdálenost větší jak 25 cm. Při tomto měření 

dosáhl 16 cm. 

Základní testy hodnotící rovnováhu během sedu, stoje, chůze a při změnách poloh 

nebylo patrné žádné zaváhání. R. D. dosáhl tedy 54 bodů a vzhledem k výsledkům 

hodnotících Bergovu škálu rovnováhy lze závěrem potvrdit, že pacient je samostatný a 

nepotřebuje během pohybu žádnou dopomoc. 

Vyšetření fyzické kondice:

Pro hodnocení fyzické kondice jsme využili Senior Fitness Test a test maximální síly stisku 

ruky (handgrip). Souhrn 7 testů. 

Tabulka č. 5 – Senior Fitness Test – hodnoty R.D. vzhledem k normě

Test Norma (vzhledem 

k věku dle SFT)

1. vyšetření 2.vyšetření

Sed- stoj 12-18 14/30s 20/30s

Flexe v lokti 15-21 20/30s 25/30s

Step test 86-116 70/2min 89/2min

Up – and -go 5,9-4,3 4,4s 3,69

Sed – předklon 

PDK/LDK

-7,9-7,9 -4 cm/-4 cm -1/-1,5cm

Zapažení PHK/LHK -18,79- (-2,03) -12/-29 cm -12/-23 cm

Handgrip 43,8 40,4 36,1

Zhodnocení jednotlivých testů:

 Sed – stoj – P. D. dosáhl počtu 14 opakování za 30 sekund. Svým počtem se vešel do 

normy, která je dle SFT stanovená. Před zahájením testu měl R. D. tepovou frekvenci 

klidovou 68 tepů/min. Po testu se TFmax zvedla na 104 tepů/min. 
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 Flexe v lokti – dosaženo 20 opakování za 30 sekund. Vzhledem ke svému věku a 

dosaženého počtu opakování dosáhl 75. percentil normy SFT. 

 Step test – během nejtěžšího fyzického testu dosáhl R. D. 70 testovaných jednotek 

(TJ)/2 minut. Před testem se jeho klidová TF pohybovala kolem 72 tepů za minutu. Po 

absolvování testu jsme naměřili TFmax 132 tepů. Při vlastním hodnocení stupně 

zátěže s využitím Borgovy RPE škály (příloha 10), R. D. označil stupeň 12. Borgova 

škála na stupni 12 označuje intenzitu zátěže mezi lehkou a středně těžkou zátěží. 

 Up-and-go – měří časový úsek, za který je proband schopen urazit vzdálenost sed –

2,44m-sed. Hodnotíme výbušnost pacienta. R. D. dosáhl výsledků 4,8s a 4,4s, kdy 

zaznamenáváme lepší výsledek. Vzhledem k normě SFT se R. D. pohybuje mezi 70-

75 percentily úspěšnosti.

 Sed- předklon – špička. Při hodnocení tohoto testu jsme se setkali se zkrácením svalů 

zadní strany obou dolních končetin. Na obou stranách jsme zjistili zkrácení o 4 

centimetry. Výsledek ale vzhledem k SFT odpovídá normě. 

 Zapažení – během vstupního vyšetření jsme se setkali s výrazným rozdílem při 

zapažení PHK a LHK. Výrazně omezeno bylo zapažení na levé straně, kdy 

dosahovalo – 29 cm. Na Pravé horní končetině je výsledek o trochu lepší, naměřili 

jsme – 12 cm. Vzhledem k normě SFT se PHK vejde do rozmezí. Pro levou horní 

končetinu nemáme srovnávací hodnoty. Domnívám se, že výsledky které jsme zjistili 

během vyšetření zapažení HKK, jsou do velké míry ovlivněny postavením krční 

páteře a současně i protrakčním držením ramenních kloubů. Během vyšetření jsem si 

všimla omezení pohyblivosti levého ramenního kloubu. 

 Maximální stisk ruky- R. D. má dominantní končetinu PHK, na které bylo provedeno 

vyšetření maximálního stisku ruky pomocí dynamometru. Neomezovala nás žádná    

A-V spojka na této končetině ani fistule. R. D. dosáhl během dvou opakujících měření 

hodnot 40,4 a 38,7. Vzhledem k normám SFT nedosahuje normy. Svědčí to o snížené 

statické svalové síle horní části trupu.

Výstupní vyšetření : 21.7.2010 

Výstupní vyšetření : 21. 7. 2010 (po tříměsíční pohybové intervenci)



64

Výška: 173 kg

Váha: 71 kg

Poznámka k aktuálnímu stavu pacienta: 0

Pohybová intervence: R. D. cvičil 2-3 týdně. Ze cvičební jednotky využil všechen počet 

nabídnutých cviků, které pravidelně střídal. To vše doplnil pravidelnými procházkami a 

jízdou na kole po celou dobu trvání pohybové intervence. Důraz kladl na cviky doporučené na 

oblast krční páteře.

Výstupní vyšetření pohybového systému :

Při výstupním funkčním vyšetření páteře je patrné mírné zlepšení ve všech 

vyšetřovaných úsecích páteře. K velkému zlepšení došlo při vyšetření Thomayerova příznaku, 

kdy z původních – 15 cm nyní dosáhl na-9 cm. K mírnému zlepšení došlo také v oblasti krční 

páteře. R. D. při konzultaci pohybové intervence popisoval, že využíval v častějším provedení 

protahovací cvičení na krční oblast. Proto při vyšetření Čepojova příznaku jsme z původně 

naměřených 1,5 cm dosáhli na 2,5 cm. Musíme ale zkonstatovat, že norma dle Gútha je 

prodloužení o 3 cm, které R. D. nesplňuje. Domnívám se, že pokud R. D. bude nadále 

pokračovat s cíleným cvičením na krční páteř, mohl by dosáhnout dalšího zlepšení.  

Při porovnání Stiborova příznaku, došlo ke zlepšení o 1,5 cm, tedy z původních 7 cm 

na 8,5, kdy se touto hodnotou dostává více do rozmezí norem dle Gútha. Schoberův příznak je 

zlepšen o 0,5 cm, tedy z původních 2,5 cm dosáhl při funkčním výstupním vyšetření hodnot 3 

cm. Při zhodnocení Ottova inklinačního a reklinačního příznaku jsme našli zlepšení při 

funkčním vyšetření, ale stále nedosahuje daných norem. 

Z funkčního vyšetření páteře vyplývá, že velmi vázne rozvoj zejména v oblasti hrudní 

páteře. Na její rozvinutí by se mělo cíleně zaměřit následnou rehabilitací.  

Výstupní vyšetření rovnováhy :

Vyšetření rovnováhy dle Bergovy škály po 3 měsíční pohybové intervenci docházíme 

k výsledku 55 bodů. Oproti předchozímu vyšetření je zlepšení o jeden bod. Zlepšení došlo při 
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vyšetření bodu 13, kdy vyšetřovaný má stát bez opory s jednou nohou nakročenou. Nyní 

zvládl dát nohu před druhou nohu a vydržel stát déle jak 30 sekund. Proto zde dosáhl 4 

bodového ohodnocení. Při vyšetření bodu 8 dle hodnotící škály nedosáhl R. D. na plný počet 

bodů, protože nepřekonal hranici vzdálenosti více jak 25 cm. Z původně naměřených 16 cm 

se R. D. zlepšil na 20 cm. 

Při závěrečném zhodnocení rovnováhy dle Bergovy škály zařazujeme R. D. do 

skupiny 41-56 bodů a můžeme říci, že pacient je samostatný a nepotřebuje žádnou dopomoc 

druhé osoby.

Výstupní vyšetření Senior Fitness testu:

 Sed-stoj – klidová tepová frekvence 80 tepů/min. Počet opakování: 20/30 s, Oproti 

prvnímu vyšetření došlo ke zlepšení o 6 opakování z původních 14. Vzhledem 

k normě SFT dosáhl nadprůměrného výsledku vzhledem k věkové kategorii, do které 

je zařazen. Maximální tepová frekvence byla naměřena 108 tepů/min. Ke zlepšení 

došlo využitím cviků zaměřující se na posílení svalů dolních končetin. Jistě ke 

zlepšení dopomohla pravidelná jízda na kole a pravidelné procházky. 

 Flexe v lokti – 25/30s. Došlo ke zlepšení o 5 opakování. Vzhledem k normě SFT 

dosahuje opět nadprůměrných hodnot vzhledem ke své věkové kategorii. Mohl tomu 

napomoci cvik ze cvičební jednotky (CJ), který využívá diagonálního pohybu 

vycházející z PNF metody.

 Step test – 89/2 min. Při vstupním vyšetření dosáhl R. D. maximálního počtu 70 

opakování za 2 minuty. Po 3 měsících pohybové intervence došlo ke zlepšení o 19 

opakování. Opět se domnívám, že pravidelné zapojení svalů dolních končetin během 

cvičební jednotky a jízdy na kole mělo pozitivní vliv na zlepšení tohoto výsledku. Je 

zajímavé ale hodnocení stupně zátěže dle Borgovy škály, kdy původně R. D. označil 

stupeň 12. Při výstupním vyšetření označil zátěž na stupeň 13. 

 Up-and-go – naměřené hodnoty 4:13s a 3:69s. Ze vstupního vyšetření je opět patrné 

výrazné zlepšení. Porovnání lepších hodnot vede ke zjištění, že R. D. po pohybové 

intervenci je o 0,71 setin rychlejší než při vstupním vyšetření. Vzhledem k normě SFT 

se jedná o nadprůměrný výsledek, dosahuje více jak 75 percentil v mladší věkové 

skupině 60-64 let, kdy norma je 5,6 – 3,8s. 

 Sed-předklon – špička – PDK – 1cm, LDK – 1,5 cm. Oproti původním hodnotám 

došlo ke zlepšení o 3 a 2,5 cm. Domnívám se, že napomohla protahovací cvičení ze 
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cvičební jednotky. Velký podíl se ovšem domnívám byl fakt, že R. D. nebyl na 

výstupním vyšetření „napuštěn“ a proto ho nenapuštěná břišní dutina nelimitovala při 

předklonu. Vzhlede k normě SFT je výsledek v normě.  

 Zapažení – PHK – 12 cm, LHK – 23 cm. Oproti původní hodnotě došlo ke zlepšení 

zejména na levé straně, kdy je rozdíl o 6 cm. Jistě zlepšení podpořilo pravidelné 

protahovací cvičení krční páteře a cviky na uvolnění ramenních kloubů ze cvičební 

jednotky. 

 Maximální stisk ruky – 36,1 a 35,4. Zde v porovnání s prvními hodnotami docházíme 

ke zhoršení výsledku. Původně bylo naměřeno 40,4, nyní nejlepší výsledek je 36,1. Při 

posouzení výsledku vzhledem k normě SFT je jasné, že výsledek opět nedosahuje 

normy. Mělo by dojít k intenzivnímu posílení svalů HKK a horní části těla. 

Závěrem můžeme zhodnotit, že R. D. pravidelně cvičil na základě doporučené cvičební 

jednotky a navíc on sám je pohybově aktivním pacientem, který jízdu na kole a procházky 

potřebuje ke svému lepšímu pocitu. Po pravidelné pohybové intervenci u něj došlo ke 

zlepšení ve výkonech v jednotlivých testech ve srovnání s výsledky ze vstupního měření. 

Cvičební jednotka měla u R. D. pozitivní vliv na zlepšení pohyblivosti krční páteře a celkové 

rozvíjení páteře, zlepšila se svalová síla DKK, dosažená zlepšená svalová síla a zlepšená 

rovnováha měla vliv na výrazné zlepšení fyzické výbušnosti, obratnosti a pohybové 

koordinace.
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4.1.2 Kazuistika 2

Jméno: P. S.

Ročník: 1976

Pohlaví: muž

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 6/2007   - 3 roky

Status praesens : výška: 177 cm, váha: 76 kg

Přidružená onemocnění: s ničím dalším se neléčí

OA: běžná dětská onemocnění (BDN), zavedení katetru, jiné úrazy a operace neguje

RA: nevýznamná k dg.

PA: invalidní důchodce, dříve pracoval ve skladu

SA: panelový dům, 4. patro

SpA: dříve florbal 1/týden, fotbal, bowling, plavání, nyní: 1-2x za měsíc florbal, jinak bez 

sportovních aktivit a pohybu 

Datum vyšetření 1: 13. 4. 2010

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěn, cítí se unavený (brzy vstával)

Datum vyšetření 2: 19. 7. 2010

Vstupní vyšetření: 13.4.2010

Funkční vyšetření páteře:

Tabulka č. 6 – Funkční vyšetření páteře - P.S.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1. měření Výsledky 2. měření 

(3m.pohybová 

intervence (3PI)

Čepojův příznak 3 cm 3,5 cm 3,5

Schoberův příznak 4 cm 3,5cm 4

Stiborův příznak 7-10 cm 9cm 10

Thomayerův příznak Dotyk podlahy Dotkne se prsty na      Dotkne se prsty na      
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3  cm 5 cm

Ottův inklinační 

příznak

3,5 cm 3,5 cm 3,5

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 2 cm 2 cm

Úklon P strana 20-25 cm 20 cm 21 cm

Úklon L strana 20-25 cm 20 cm 20,5 cm

Při vstupním vyšetření rozvíjení páteře u P. S. jsme došli k závěru, že většina hodnot 

odpovídá normám dle Gútha. V některém měření dokonce překonal dané normy. Jedná se 

zejména ho hodnotu Čepojova příznaku, který normu přesahuje o 0,5 cm. Důvodem k tomu 

může být mladý věk probanda bez možných degenerativních změn v oblasti krční páteře, 

nebo celkový dojem dlouhého krku. 

O celkové dobré funkční schopnosti rozvinutí páteře svědčí i další zkoušky, které se zaměřují 

na vyšetření Th nebo L páteře, kdy naměřené hodnoty odpovídají normám nebo je dokonce 

mírně překonávají.

Vyšetření rovnováhy dle Bergovy funkční škály:

Při vstupním vyšetření zaměřující se na rovnováhu dosáhl P. S. plného počtu bodů. Tedy 

56 bodů. Na základě rozdělených skupin určených počtem dosažených bodů, můžeme P. 

S. zařadit do skupiny, která je samostatná, a nepotřebuje pomoc druhé osoby.

Vyšetření fyzické kondice s využitím Senior Fitness Testu 

Tabulka č. 7 – Senior Fitness Test – hodnoty P. S. vzhledem k normě

Test Norma (vzhledem 

k věku dle SFT)

1. vyšetření 2. vyšetření (3PI)

Sed- stoj 14-19 12/30s 26/30s

Flexe v lokti 16-22 17/30s 27/30s

Step test 87-115 56/2min 83/2min

Up – and -go 5,6-3,8 3,62 3,78
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Sed – předklon 

PDK/LDK

-6,6-9,7 -4 cm/ 0 cm 0/4 cm

Zapažení PHK/LHK -16,76-/-0,5 4/3cm 4/3 cm

Handgrip 51,5 (26-72) 45,7 48,5

 Sed-stoj – dosaženo 12 opakování za 30 sekund. Tento počet nedosahuje ani normy, 

která je dle SFT daná pro věk 60-64let. P. S. má 34 let a tudíž by člověk očekával 

vyššího výsledku. K ovlivnění mohla přispět únava, kterou P. S. na začátku vyšetření 

udával. Domnívám se, že vliv únavy na výsledek nebyl ten zásadní. Tepová frekvence 

vzrostla z 88 tepů/min v klidu na 104 tepů/min po zátěži. 

 Flexe v lokti – za 30 sekund dosáhl 17 opakování. Počtem splňuje normu vzhledem 

k zařazené skupině dle věku, ale opět bychom mohli očekávat vyšší počet 

opakovaných flexí. 

 Step – test – P. S. zvládl 56 opakování za 2 minutový časový úsek. Tímto počtem 

nedosahuje ani spodní hranice dané normy. Maximální tepová frekvence po tomto 

testu dosáhla 136 tepů/min. Na hodnotící škále zátěže tento test označil stupněm 14, 

tedy stupeň mezi středně těžkou a velkou zátěží. Opět se zde domnívám, že se 

projevila netrénovanost a nedostatečná svalová síla dolních končetin, která byla 

příčinou tohoto výsledku.

 Up-and-go – test hodnotící fyzickou výbušnost odhalil nadprůměrný výsledek 

vzhledem k normě dle SFT. P. S. dosáhl výsledku 3,62, kdy horní hranice normy je 

3,8. Myslím si, že zde by měl být brán v úvahu fakt, že P.S. je 34 let mladý muž a 

nelze ho porovnávat se skupinou jedinců starých mezi 60-64 lety v rychlosti a fyzické 

výbušnosti. Vzhledem k věku bychom mohli opět očekávat.

 Sed-předklon-špička – při předklonu k natažené LDK se P. S. dotkl nejdelším prstem 

špičky. Na PDK mu k dosažení špičky chyběly 4 cm. Samotný předklon mohl být 

ještě limitován faktem „napuštěného“ peritonea, ale během vyšetření si na to P. S. 

nestěžoval. 

 Zapažení – při vyšetření zapažení PHK  P. S. dokázal překrýt část dlaně svými prsty 

na naměřenou vzdálenost 4cm. Na levé horní končetině jsem naměřila na 3 cm 

překrytou dlaň. Svědčí o tom dobrá pohyblivost ramenních kloubů, pohybu lopatek a 

pohyblivosti hrudní páteře. 
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 Maximální stisk ruky – dominantní rukou je u P. S. pravá HK. Nelimitují nás žádné A-

V spojky, fistule. Byly aplikovány před dvěma rokama, nyní byly vyndány. Naměřené 

hodnoty, kterých P. S. dosáhl, byly 41,3 a 45,7. Vzhledem k věku a ani naměřenou 

hodnotou nedosáhl dané normy pro handgrip daný SFT. Na základě toho můžeme říci, 

že stav statické svalové síly horní části těla není dostatečná. 

Na základě vyšetření SFT a vyšetření pohybového systému u P. S. můžeme zhodnotit stav 

takto:

Pokud se jedná o hodnocení kvality pohybového systému, nenašli jsme na základě 

vyšetření žádné nedostatky. Celková pohyblivost páteře a rovnováha odpovídala či někde 

dokonce překonala dané normy. Velký význam přikládám k mladému věku probanda. 

Pohybový systém není ovlivněn jinými přidruženými onemocněními, degenerativními 

procesy nebo dalšími faktory, které ovlivňují pohybový systém ve starším věku. 

Při hodnocení fyzické kondice na základě vyšetření SFT bychom měli trochu zvýšit 

pozornost. Výsledky zejména hodnotící stav svalové síly a výdrže nedosahují ani základních 

norem, které jsou stanoveny dle SFT pro věk 60-64 let. Domnívám se, že mladý člověk by 

měl dosahovat podstatně lepších výsledků. Důvod, proč tyto výsledky nebyly lepší, může být 

ten, že P. S. je již 3 roky na PD. Během této doby je v invalidním důchodu, nesportuje, 

dřívější pohybové aktivity vynechal. Údajná pohybová aktivita, kterou P. S. potvrzuje je 

hodinová procházka se psem denně, někdy vyjde dobrovolně do 2.patra panelového domu, 

kdy zbylá dvě patra vyjede výtahem. Jeho slovy pohybovou aktivitu popisuje: „ Pokud nikam 

nemusím, nikam nejdu“. Dále příčinou může být zmíněná únava, ale tu P. S. jako příčinu 

vylučuje, protože únava je jen z brzkého vstávání. Dalším možným ovlivňujícím faktorem 

může být celková nechuť k vykonávání tohoto testu. 

Výstupní vyšetření 19.7.2010

Výška: 177 kg

Váha: 75 kg

Poznámka k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěn dialyzačním roztokem

V rámci konzultace pohybové intervence během uplynulých 3 měsíců jsem zjistila, že 

P.S. začal opět jednou týdně docházet na rekreační hodinu florbalu. Z dalších pohybových 
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aktivit někdy zařadil výstup po schodech v panelovém domě do 4. patra. Ze cvičební jednotky 

využil cviky zejména na posilování DKK, břicha a hýždí. Podle cvičební jednotky cvičil 1-2 

týdně, ne pravidelně.   

Vyšetření pohybového systému:

Při kontrolním vyšetření páteře jsem nenašla výraznější změny v naměřených 

hodnotách. Zlepšení došlo zejména v oblasti rozvíjení bederní páteře, kdy u hodnocení 

Schoberova příznaku došlo o prodloužení o 0,5cm. Při celkovém rozvíjení páteře dle 

Thomayera došlo ke zlepšení naměřené hodnoty, kdy se P. S. dotkl podlahy o 2cm více.

Výstupní vyšetření fyzické kondice pomocí SFT:

TF klid = 96tepů/min

 Sed-stoj – 26/30sekund, velké zlepšení v dosaženém výsledku, oproti původnímu 

12opak/30s. TF max. po zátěži dosáhla 124/min. Počtem opakování překonal horní 

hranici normy dle SFT a svým výsledkem dosáhl nadprůměrných hodnot. Na zlepšení 

měly vliv posilovací cvičení z doporučené cvičební jednotky, které si P. S. vybral jako 

jedny z možností pohybové intervence. Vliv měl florbal.

 Flexe v lokti – 27/30s, opět výrazné zlepšení při porovnání s původním výsledkem, 

kdy bylo dosaženo 17/30s. Tento výsledek vysoce překonal horní normu stanovenou 

pro tento test dle SFT o 5 opakování.

 Step-test -  za dvě minuty dosáhl P. S. počtu 83 stepů. Tímto počtem nedosáhl dané 

normy, ale vzhledem k původnímu výsledku šlo o zlepšení o 33 stepů. Zátěž dle 

Borgovy škály označil shodně jako při prvním vyšetření, kdy označil stupeň 14. 

Pozitivní vliv zde měla posilovací cvičení na DKK, hýždě a břišní svaly ze cvičební 

jednotky. Na fyzickou výdrž měl velký vliv florbal, který zařadil mezi své pohybové

aktivity.

 Up-and-go – Z dvou naměřených časů je nejlepším výsledkem 3:78. Vzhledem 

k normě se jedná o lehce nadprůměrný výsledkem hodnotící fyzickou výbušnost.

 Sed-předklon-špička – u PDK došlo ke zlepšení, kdy se zvládl dotknout špičky a 

zlepšil se tak o 4 cm. Na LDK také došlo ke zlepšení o 4 cm. 

 Zapažení – zde jsem při výstupním měřená naměřila stejné hodnoty, jako při vstupním 

vyšetření, PHK = 4cm a LHK = 3cm. 
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 Maximální stisk ruky – nejvyšší naměřená hodnota z dvou měření byla 48,5. 

Vzhledem k normě nesplňuje tato hodnota normu, ale oproti původnímu měření došlo 

ke zlepšení o 2,8. 

Při závěrečném shrnutí stavu fyzické kondice a pohybového systému u P. S. po 3 

měsíční pohybové intervenci, vidíme výrazné zlepšení, zejména v oblasti fyzické kondice. 3 

měsíční pohybová intervence byla dostatečně dlouhá na to, abychom při výstupním vyšetření 

zpozorovali změny k lepšímu. Velký pokrok jsme zaznamenali zejména při testech zaměřující 

se na stav svalové síly na DKK, jako je test Sed-stoj a 2 minutový step-test. Zde se 

domnívám, že k přispění vedla cvičení na posílení svalů dolních končetin a hýždí ze cvičební 

jednotky. Na lepší výsledek 2 minutového step-testu měl velký vliv pravidelný trénink 

florbalu každý týden, který podpořil výdrž a fyzickou kondici. 
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4.1.3 Kazuistika 3

Jméno: P. C.

Ročník: 1947

Pohlaví: muž

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 8/2009

Status praesens : výška: 170cm, váha: 76,5 kg

Přidružená onemocnění: hypertenze

OA: BDN, zavedení katetru, jiné úrazy a operace neguje

RA: nevýznamná k dg.

PA: starobní důchodce, dříve obchodní zástupce – jízda autem, sedavé zaměstnání, počítač, 

fyzicky namáhavé zaměstnání

SA: rodinný dům, schody

SpA: dříve velmi aktivní sportovec – cyklistika, divoká voda, turistika, fotbal; nyní turistika, 

cyklistika (PD ho velmi omezuje při sportu) 

Datum vyšetření 1: 20. 4. 2010

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěn, bolest zubů

Datum vyšetření 2: 20. 7. 2010

Vstupní vyšetření : 20.4.2010

Funkční vyšetření páteře:

Tabulka č. 8 – Funkční vyšetření páteře – P. C.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1. měření Výsledky 2. měření

Čepojův příznak 3 cm 2 cm 3 cm

Schoberův příznak 4 cm 2,5 cm 3cm

Stiborův příznak 7-10 cm 7 cm 9 cm

Thomayerův příznak Dotyk podlahy - 15 cm -10 cm

Ottův inklinační 3,5 cm 3 cm 3 cm
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příznak

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 2 cm 2 cm

Úklon P strana 20-25 cm 16 cm 17 cm

Úklon L strana 20-25 cm 15 cm 15 cm

Vstupní vyšetření páteře ukázalo, že jednotlivé úseky páteře se rozvíjejí, ale vzhledem 

k daným normám dle Gútha, nedostatečně. Jedná se zejména o oblast bederní páteře, kdy 

vzhledem k normě chybí 1,5 cm. I při vyšetření Thomayerova příznaku nalézáme velký rozdíl 

vzdálenosti podlaha-nejdelší prst. Celých 15 cm. Jako jednu z příčin vidím naplnění břišní 

dutiny dialyzačním roztokem, který velmi limituje při předklonu. Další možnost může být 

nedostatečné protažení po sportovní aktivitě dříve i nyní (oblast páteře a zadní strany dolních 

končetin). Příčinou může být i počínající degenerativní či strukturální změny na páteři 

vzhledem k věku a následkem CHSL a peritoneální dialýzy.    

Hodnocení rovnováhy dle Bergovy škály:

P. C. dosáhl při vyšetření rovnováhy 53 bodů. Na hodnotící škále patří do skupiny, 

která nevyžaduje dopomoc druhé osoby a je tedy samostatný při pohybu. Lehké nedostatky 

jsme odhalili při vyšetření rovnováhy ve stoji, kdy při stoji na jedné noze, (bod 14), nevydržel 

stát déle jak 10 sekund. Při vyšetření stoje bez opory s předsunutou nohou (bod 13), bylo 

zaváhání na LDK, kdy zvládl posunout nohu vpřed, nikoli před druhou nohu. U těchto bodů 

získal tři body. Další jeden bod ztratil při vyšetření bodu 8, kdy nezvládl předklon 

s nataženýma rukama do delší vzdálenosti jak 12,5 cm a nedosáhl tak na 4 bodové 

ohodnocení. Vytáhl se do vzdálenosti 20 cm, pak ztrácel rovnováhu. 

Hodnocení fyzické kondice pomocí SFT :

Tabulka č.9 - Senior Fitness Test – hodnoty P. C. vzhledem k normě

Test Norma (vzhledem 

k věku dle SFT)

1. vyšetření 2. vyšetření

Sed- stoj 14-19 15/30s 20/30s

Flexe v lokti 16-22 14/30s 20/30s
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Step test 87-115 85/2min 80/2min

Up – and –go 5,6-3,8 4:31 4:00

Sed – předklon 

PDK/LDK

-6,6-9,7 -17 cm/ -23 cm -16/-20 cm

Zapažení PHK/LHK -16,76/-0,5 -23/-20cm -23/-20 cm

Handgrip 51,5 (26-72) 38,5 35,0

 Sed-stoj – před zahájením testu TF 76t/min. Při vstupním vyšetření P. C. zvládl 15 

opakování za 30 sekund. Počtem odpovídá normě dle SFT. Maximální TF byla 84 

tepů. 

 Flexe v lokti – 14/30s – počtem nedosahuje normy dle SFT, k dosažení normy mu 

chybí 2 opakování. 

 Step – test – 85/2 minuty – tímto počtem nedosahuje o 2 stepy dolní hranice dané 

normy pro tuto věkovou kategorii dle SFT. TF max. po testu 92 tepů. Na škále 

hodnotící stupeň zátěže, označil stupeň mezi 10-11. Dle Borgovy škály se jedná o 

stupeň klasifikovaný jako lehká zátěž.   

 Up-and-go – při hodnocení fyzické výbušnosti P. C. dosáhl časů 4:31, 5:09. Lepší čas 

odpovídá normě SFT. 

 Sede-předklon-špička – při vyšetření předklonu vsedě a odhalení tak stav flexibility 

zadní strany nohy, zjistili jsme výrazné zkrácení a omezení tak pohybu. Vzhledem 

k normě SFT dané naměřené hodnoty nesplňují, rozdíl oproti normě je více jak 10 a 

16 cm. Důvodem může být, že P. C. je napuštěn. Ale domnívám se, že tento vliv 

nebude hlavní příčinou, protože při funkčním vyšetření páteře jsme našli také velké 

rozdíly od normy.

 Zapažení – test hodnotící flexibilitu horních končetin opět odhalil velký rozdíl oproti 

normě SFT, kdy P. C. na PHK má - 23cm, na LHK –20 cm, kdy od normy se liší o 

více jak 4-7cm. 

 Maximální stisk ruky – z naměřených hodnot 38,5 a 37,0, lepší výsledek nedosahuje 

na normu dle SFT a tedy při hodnocení statické svalové síly nacházíme na základě 

jejich hodnot, její snížení.

Závěrem vstupní vyšetření zhodnotíme stav pohybového systému a fyzické kondice u 

P. C. takto:
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Stav pohybového systému vzhledem k normám dle Gútha je omezen. Nejvíce se jedná 

o bederní páteř při vyšetření Schoberova příznaku. Nedostatečné rozvíjení bederní páteře 

a Th páteře mohlo výrazně ovlivnit vyšetření Thomayerova příznaku. K ovlivnění jistě 

přispělo výrazné zkrácení zadní strany stehen, které jsme odhalili během vyšetření 

předklon-špička. Při cíleném zaměření cvičební jednotky na protažení oblasti bederní 

páteře a zadní strany stehen, můžeme při výstupním vyšetření očekávat zlepšení. 

Stav fyzické kondice vzhledem k naměřeným hodnotám většinou nedosahuje norem 

dle SFT. Lépe na tom je hodnocení stavu dolních končetin, kdy sed-stoj a 2 minutový step 

test dopadl vzhledem k normě dobře nebo jen lehce pod. Oproti síle HKK, kdy vyšetření 

flexe v lokti a handgripu výrazně nedosahovala norem daných SFT. Důvodem k tomu 

může být to, že P. C. v rámci pohybové aktivity zaměstnává více dolní končetiny (kolo, 

turistika) než horní končetiny. Pro nedostatečnou aktivitu horních končetin svědčí i 

problém během vyšetření zapažení, kdy důkazem je velký rozdíl ve vzdálenosti. Můžeme 

se domnívat, že problém bude v pohyblivosti ramenních kloubů, lopatek a páteře. 

Výstupní vyšetření : 20.7.2010

Výška: 170 kg

Váha: 78 kg

Poznámka k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěn dialyzačním roztokem, nedostatečný spánek

- únava

Datum výstupního vyšetření: 20. 7. 2010

Pohybová intervence: jízda na kole, turistika, 2-3krát týdně, ze cvičební jednotky cvičil 

všechny cviky, které během 1 týdne vystřídal á 3 měsíce. Na doporučení se zaměřil na 

protažení svalů DKK, krční páteře a svalů zad. 

Výstupní vyšetření rozvíjení  úseků páteře:
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Po 3 měsíční pohybové intervenci jsme ve výstupním měření naměřili hodnoty, které 

se od původně naměřených hodnot zlepšily. Ke zlepšení došlo v oblasti krční páteře, kdy při 

měření Čepojova příznaku došlo ke zlepšení o 1 cm. Došlo ke zlepšení v oblasti hrudní a 

bederní páteře, zejména při vyšetření Stiborova příznaku a Thomayera, kdy došlo 

k výraznému zlepšení. Domnívám se, že vliv na to mělo pravidelné protahování zadní strany 

dolních končetin a svalů kolem páteře. 

Vyšetření rovnováhy dle Berga:

Při výstupním hodnocení rovnováhy dle Bergovy škály P. C. dosáhl 55 bodů. Získal o 2 

body více než při vstupním vyšetření. P. C. je tedy samostatný, nepotřebuje dopomoc 

druhé osoby během pohybu. Zlepšení nastalo v bodě 14., kdy zvládl stát na jedné noze 

déle jak 10 sekund. V bodě 13. zvládl dát nohu před druhou nohu a stát tak bez opory déle 

jak 30 sekund. Poslední bod do maximálního počtu bodů nezískal v bodě 8., kdy nepřesáhl 

vzdálenost větší jak 25 cm při předklonu s nataženýma rukama. P. C. zvládl vzdálenost 22 

cm, pak ztrácel stabilitu. 

Výstupní hodnocení fyzické kondice dle SFT:

 Sed-stoj – 20/30sekund, zlepšení o 5 opakování, vzhledem k normě SFT překonal 

horní hranici a je lehce v nadprůměru hodnot. (+ cyklistika, turistika, cvičení na 

posílení svalů DKK, hýždí, břišních svalů)

 Flexe v lokti – 20/30 sekund, zlepšení o 6 opakování, tímto počtem dosáhl normy dle 

SFT. (+ cvik vycházející z PNF)

 2 minutový step test – 80/2 minuty, vzhledem k původním hodnotám zhoršení o 5 

opakování. Vliv může mít únava, kterou popisoval P. C. jako jednu z možností 

ovlivnění tohoto testu. O 7 stepů P. C. nedosahuje normy dle SFT. 

 Up-and-go – fyzická výbušnost je naopak lepší, oproti původnímu měření, skoro o půl 

sekundy. Časem odpovídá normě SFT. Lepší výsledek mohlo ovlivnit zahřátí 

z předešlého testu a nastartování na fyzickou akci. 

 Sed-předklon-špička – při měření tohoto testu jsme našli zlepšení zejména na levé 

dolní končetině. Při měření často docházelo k flektování kolenního kloubu, proto se 

domnívám, že výsledek může být trochu ovlivněn. Na základě popisu pohybové 
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intervence bych očekávala lepší výsledek při vyšetření flexibility dolních končetin. 

Vliv zde může hrát „napuštěné“ peritoneum, nepopsaný problém v kyčelních 

kloubech, nedostatečné dodržování protahování po pohybové aktivitě (cyklistice, 

cvičení).

 Zapažení – při výstupním měření jsme získali stejné hodnoty, jako při vstupním 

vyšetření. 

 Maximální stisk ruky – výstupní hodnota 35,0 nedosahuje normy SFT a navíc je o 3,5 

horší než první naměřená hodnota. Vliv: únava P. C., nedostatečné zapojení svalů 

HKK do pohybové aktivity. 

Závěrečné zhodnocení stavu pohybového systému a fyzické kondice u P. C. 

P. C. je velice sportovně založený pacient. Peritoneální dialýzu vidí jako velmi 

limitující faktor, který omezuje vykonávat jeho oblíbené sportovní činnosti. Stav pohybového 

systému a fyzické kondice u P. C. není alarmující. Největší problém vidím v nedostatečném 

protahování svalů DKK, a svalů kolem páteře. Stav fyzické kondice na základě vyšetření testů 

SFT se pohybuje kolem normy nebo lehce pod normou. Nenalézáme výrazné odchylky, které 

by svědčily o inaktivitě P. C. Do budoucna bych jistě doporučila více se zaměřit na celkové 

posilování svalů DKK,HKK, hýždí s následným důrazem na protahování posílených svalů. 

Jinak pozitivní vztah P. C. k pohybové aktivitě, vidím jako velký přínos do budoucna, jako 

jednu z možných prevencí komplikací peritoneální dialýzy.  
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4.1.4 Kazuistika 4

Jméno: V. L.

Ročník: 1949

Pohlaví: muž

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 5 let – cca od roku 2005

Status praesens : výška: 168cm, váha: 72 kg

Přidružená onemocnění: hypertenze, hyperthyreóza, anemie, žaludeční kýla, psychiatrické 

obtíže – léčí se na psychiatrii (uklidňující léky)

OA: BDN, zavedení katetru, jiné úrazy a operace: operace ucha

RA: nevýznamná k dg.

PA: prokurátor na úřadě, sedavé zaměstnání, 2 roky do starobního důchodu

SA: panelový dům, 5. patro, schody, jezdí výtahem

SpA: tenis, kuželky, rekreačně

Datum vyšetření 1: 21. 4. 2010

V. L. má noční typ PD.

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: psychicky a fyzicky unavený, léčí se na psychiatrii, 

uklidňující léky 

Datum vyšetření 2: 29. 7. 2010

Vstupní vyšetření :21.4.2010

výška: 168cm, váha: 70 kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: psychicky a fyzicky unavený, léčí se na psychiatrii, 

uklidňující léky, z léků pocit na zvracení

Není „napuštěn“, noční typ PD. 
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Výstupní vyšetření : 29.7.2010

výška: 168cm, váha: 72 kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: pacient v lepší psychické náladě, stále se léčí na 

psychiatrii a užívá léky, údajně lehčího charakteru. Stále se cítí unavený, pocity na zvracení. 

Jinak v rámci 3 měsíční pohybové intervence začal se cvičení asi v polovině (po 1,5 měsíci), 

protože dříve mu to zdravotní stav neumožňoval a ani nechtěl. Ze cvičební jednotky využíval 

zejména cviky na protažení svalů DKK, svalů kolem páteře, dechová cvičení a cviky na 

uvolnění krční páteře. Cvičil 1-2krát týdně 4-5 cviků. Cvičení ho unavovalo, ale pomáhalo mu 

zapomenout na starosti.  

Funkční vyšetření páteře :

Tabulka č. 10 – Funkční vyšetření páteře – V. L.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1. měření Výsledky 2. měření

Čepojův příznak 3 cm 1,5 cm 2,5 cm

Schoberův příznak 4 cm 3 cm 3,5 cm

Stiborův příznak 7-10 cm 7 cm 8,5 cm

Thomayerův příznak Dotyk podlahy -8 cm -6 cm

Ottův inklinační 

příznak

3,5 cm 3 cm 3 cm

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 2 cm 2 cm

Úklon P strana 20-25 cm 13cm 13 cm

Úklon L strana 20-25 cm 12 cm 13 cm

Vyšetření páteře na začátku před pohybovou aktivací nám jasně ukázalo, že V. L. má 

problémy s rozvíjením páteře ve všech oblastech páteře. Nejvíce problémový úsek je krční 

páteř. Kde vzhledem k normě dle Gútha jsme při Čepojově příznaku naměřili pouze rozvíjení 

o 1,5 cm, oproti normě 3 cm. Rozvíjení bederní páteře na základě Schoberova příznaku 

poukazuje také na menší schopnost rozvíjení. Rozdíl mezi hodnotou a normou je 1 cm.  Při 

vyšetření hrudní páteře a hrudní společně s bederní nacházíme také rozdíly, které svědčí o 

problémech s rozvíjením páteře. Hlavní příčinu bych viděla v tom, že V. L. není moc 

sportovně založený, alespoň dle výpovědi. Velký vliv hraje i samotný psychický stav 



81

probanda, který je velmi pesimistický a negativistický k čemukoliv. Dopad na něho mají jistě 

i tlumivá farmaka, která proband momentálně užívá. Velkou roli může hrát i celková nechuť 

pacienta. 

Při výstupním vyšetření páteře jsme nalezli změny k lepšímu. Nejen psychický stav 

byl podstatně lepší, pozitivnější a optimističtější, ale i samotná chuť k vykonávání daných

vyšetřovacích testů byla větší. Testy vyšetřující rozvíjení páteře po 3 měsíční pohybové 

intervenci odhalily pokroky zejména v oblasti krční páteře, kde došlo ke zlepšení o 1 cm. Při 

Thomayerově příznaku došlo k přiblížení k podlaze na +6 cm. Rozvíjení bederní a hrudní 

páteře v rámci Thomayera, Schobera a Stiborova příznaku, došlo také k lepším naměřeným 

hodnotám, než oproti původnímu vyšetření. Vzhledem k normám daným dle Gútha splňuje 

pouze hodnotou Stiborův test, hodnotící rozvíjení hrudní a bederní páteře. Oproti vstupnímu 

vyšetření došlo ke zlepšení, i když ne k tak velkému. Lepší výsledky ovlivnil jistě lepší 

psychický stav probanda, který ale netrvá dlouho, a proto doba, kdy mohl provádět nějaká 

cvičení je velmi krátká na to, abychom mohli najít nějaká zásadní zlepšení.  

Vyšetření rovnováhy: 

Při vstupním vyšetření rovnováhy V. L. získal 48 bodů. Jedná se o relativně nízké 

skóre, ale které svým počtem i přesto zařazuje probanda do skupiny „ samostatný, bez 

dopomoci druhé osoby“. Domnívám se, že během tohoto testu se výrazně projevil vliv 

psychického rozpoložení, únavy a zejména užívaných léků. Celková apatie a tlumenost mohla 

výrazně ovlivnit výsledky V. L. během vyšetření. Velký strach se objevoval zejména v bodě 

8., kdy se má vyšetřovaný předklonit s předpaženýma nataženýma rukama, zde V. L. získal 2 

body, protože dál se bál z obavy, že spadne. Dále byly menší problémy při stoji se zavřenýma 

očima (bod 6.), při stoji spojném bez opory (bod 7.), při otáčení za sebe na obě strany (bod 

10), kdy problém byl spíše v omezeném pohybu doleva. Problémy menšího charakteru byly 

v bodě 12., kdy byl mírně nestabilní při střídavém pokládání nohy na stupínek, a v bodech 13. 

a 14. kdy byly problémy při stoji s nakročenou nohou a stoji na jedné noze.  

Při výstupním vyšetření V. L. získal 52 bodů. Oproti vstupnímu vyšetření se zlepšil o 

čtyři body. Ke zlepšení došlo v bodě 7., kdy zvládl stát ve stoji spojném déle jak 1 minutu. 

Další zlepšení v bodě 8. kdy zvládl prodloužit vzdálenost při předklonu s nataženýma rukama 

na vzdálenost větší jak 12,5 cm( 13cm). V bodě 10. se rozsah zlepšil na obě strany. V bodě 

12. byl stabilnější při pokládání nohy na stupínek – 8krát/20sekund na obě strany. V bodech 
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13. a 14. byl pořád mírně nestabilní, zejména při stoji zaměřující se na pravou stranu. Ke 

zlepšení vedlo jistě zlepšení psychického stavu, snížená dávka tlumících léků a celkově 

pozitivnější a radostnější vztah k prováděnému vyšetření. Zaujal lepší postoj, polohu, během 

vyšetřování. 

Vyšetření fyzické kondice pomocí Senior Fitness Testu :

Tabulka č.11 - Senior Fitness Test – hodnoty V. L. vzhledem k normě

Test Norma (vzhledem k 

věku dle SFT)

1. vyšetření 2. vyšetření

Sed- stoj 14-19 10/30s 12/30s

Flexe v lokti 16-22 14/30s 19/30s

Step test 87-115 49/2min 58/2min

Up – and -go 5,6-3,8 4:50 4:13

Sed – předklon 

PDK/LDK

-6,6-9,7 -16 cm/ -14 cm -13/-12 cm

Zapažení PHK/LHK -16,76-/-0,5 3/-4cm 3/-4 cm

Handgrip 43,8 (24-60) 33,2 35,6

 Sed – stoj – při vstupním vyšetření V. L. zvládl 10 opakování za 30 sekund. Vzhledem 

k normě se jedná o podprůměrnou hodnotu. Tepová frekvence stoupla z 68 

tepů/minutu na 84 tepů. 

- Při výstupním hodnocení V. L. zvládl 12 sedů/stoj. Došlo ke zlepšení 

oproti prvnímu vyšetření, ale vzhledem k normě dle SFT opět nedosahuje průměrných 

hodnot. 

 Flexe v lokti – Při prvním vyšetření zvládl V. L. provést 14 flexí v lokti s 2kg 

závažím. Vzhledem k normě SFT nedosahuje průměrné hodnoty. 

- Naopak po 3 měsíční pohybové intervenci se jeho počet zvýšil na 19 

opakování, a tedy splnil průměrné hodnoty pro tento test. 

 2 -minutový Step test – během tohoto prvního vyšetření byla patrná celková únava V. 

L. a celková fyzická vyčerpanost. Za 2 minuty zvládl 49 stepů, s dvěma přestávkami. 
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První byla v 1:12 – 1:33, vrátil se k testu, druhá přestávka byla 1:43 – 1:53, poslední 

sekundy byla patrná výrazná únava a slabost dolních končetin. V. L. ji popisoval:“ 

hrozně se mi klepou nohy, musím si sednout“. Tepová frekvence se ze 72 tepů/min 

v klidu po zátěži vyšplhala na  95tepů/min. Stupeň zátěže tohoto testu označil V. L. 

jako stupeň 15, tedy jako velkou zátěž. 

-    Po pohybové intervenci, která vzhledem ke zdravotnímu a psychickému 

stavu V. L. netrvala dlouho, jen něco přes 1 měsíc a půl, došlo k mírnému pokroku 

v počtu stepů za minutu, kdy jsme napočítali 58. Vzhledem k normě SFT opět 

nedosahuje průměrných hodnot, o 29 stepů. Přestávka byla během výstupního měření 

jedna, 1:31 – 1:43, po té test zvládl dokončit. Tepová frekvence po zátěži se 

pohybovala kolem 90tepů/minutu z klidových 72t/min. Při hodnocení stupně zátěže

dle Borgovy škály určil stupeň 13, tedy středně těžkou zátěž. Oproti původnímu 15 

stupni při prvním měření.

 Up – and – go – Vzdálenost 2,44m zvládl V. L. překonat při prvním měření za časy 

4:81 a 4:50. Vzhledem k normě splňuje průměrné hodnoty stanovené SFT. 

- při výstupním vyšetření po pohybové intervenci došlo ke zrychlení 

času, kdy tuto vzdálenost překonal za 4:13.  Celkovou fyzickou výbušnost mohl 

ovlivnit lepší psychický stav s optimističtější náladou a lepší vztah k danému 

vyšetření, snaha o dobré výsledky. Oproti prvnímu vyšetření, kdy pesimistický stav 

nedovoloval překonat sám sebe a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků. 

 Sed - předklon – PDK – 16 cm, LDK –14 cm. Dopad na takové zkrácení může mít 

vliv sedavého zaměstnání V. L. s nedostatečným sportovním vyžitím a nedostatečným 

protažením svalů. 

-  PDK  -13 cm, LDK – 12cm. Ke zlepšení napomohly cviky 

zaměřující se na protažení svalů DKK, svalů kolem páteře a v nemalé míře i zlepšený 

psychický stav.

 Zapažení – při zapažení PHK zvládl překrýt prsty přes 3 cm. LHK při zapažení 

nedosahovala o 4cm. 

                       - při výstupním vyšetření zapažení na PHK a LHK nedošlo k žádné změně. 

 Maximální stisk ruky – v rámci prvního vyšetření jsme získali hodnoty 33,2 a 32,4. 

Ovlivňujícím faktorem byla celková únava a vyčerpanost, nejen psychická, ale i 

fyzická, kterou V. L. popisoval hned na začátku během vstupního vyšetření. Dopad na 
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výsledek bude mít i celková svalová slabost v horní polovině těla, ze sedavého 

zaměstnání a nedostatečné pohybové aktivitě. 

- měření po pohybové intervenci vedlo k mírnému zlepšení, ale 

vzhledem k normě nedosahovalo průměru. Naměřili jsme 35,6.

Závěrečné zhodnocení pohybového systému a fyzické kondice u V. L.

Domnívám se, že stav pohybového systému, fyzické kondice a naměřené výsledky, 

byly výrazně ovlivněny aktuálně špatným psychickým a zdravotním stavem pacienta. 

Domnívám se, že výběr tohoto probanda vzhledem k okolnostem nebyl asi nejvhodnější, 

protože nelze výrazně prokázat vliv pohybové intervence na stav pohybového systému a 

fyzické kondice. Celková doba pohybové intervence trvala asi jeden a půl měsíce, a to je 

relativně krátká doba na to, abychom mohli najít nějaké výrazné změny. S ohledem na 

nedostatek ochotných probandů zúčastnit se tohoto výzkumu, jsem proto V. L. zahrnula do 

tohoto výzkumu. 

Pokud opomeneme nyní psychický vliv na toto vyšetření, tak se domnívám, že 

zejména stav fyzické kondice je u tohoto pacienta výrazně zhoršen. Jedná se zejména o stav 

nedostatečné svalové síly DKK a HKK. Vliv zde může hrát již 5ti roční léčba peritoneální 

dialýzou, tedy 5 let bez výrazné sportovní aktivity.  Při konzultaci sportovní anamnézy 

v současnosti, udává V. L. pouze bowling, 1-2krát za měsíc. Jinak neudává žádnou jinou 

sportovní činnost. Vzhledem k nedostatečné svalové síle, k možným komplikacím vyplývající 

z dlouhé léčby PD a k pozitivnímu vlivu cvičení na jeho psychický stav bych doporučovala 

zvýšit pohybovou činnost.



85

4.1.5 Kazuistika 5

Jméno: R. E.

Ročník: 1962

Pohlaví: žena

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 1,5 roku

Status praesens : výška: 158cm, váha: 50kg

Přidružená onemocnění: hypertenze, užívá B-blokátory, Hepatitida C – poslední půl roku 

léčba interferony

OA: BDN, zavedení katetru, gynekologická operace 94/95

RA: nevýznamná k dg.

PA: sedavé zaměstnání, pracuje 

SA: panelový dům, 2. patro, schody – chodí často pěšky

SpA: dříve aktivně běh 300-800m, do 21let, tenis, chůze, kolo, plavání, lyže, běžky, tajči. 

Nyní vysokohorská turistika, cyklistika, lyže, tajči. Poslední půl roku bez pohybové aktivity 

z důvodu užívání interferonů

Vstupní vyšetření dne 29.4.2010

výška: 158cm, váha: 50kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta : fyzická únava po dlouhodobé léčbě interferony, bolest 

krční páteře

Výstupní vyšetření : 28.7.2010

Výška : 158 cm, váha 50,5kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: není nic, co by omezovalo vyšetření

Pohybová intervence: Z doporučené cvičební jednotky cvičila v prvních dnech zejména cviky 

na bolestivou krční páteř, tedy uvolňovací cvičení a cviky na protažení svalů krční páteře.

Pozitivní vztah ke sportu poukazuje na základě pravidelného cvičení každý den. Během týdne 

vystřídala všechny doporučené cviky ze cvičební jednotky. Jinak pohybovou intervenci 
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obohacovala o pěší turistiku, zejména turistikou v terénu, kdy se s manželem připravují na 

zdolání asi 3000m vysoké hory. Proto se snaží získat kondici a sílu zpět. 

Funkční vyšetření páteře : 

Tabulka č. 12 – Funkční vyšetření páteře – R. E.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1. měření Výsledky 2. měření 

(3m.pohybová 

intervence (3PI)

Čepojův příznak 3 cm 3 cm 3,5cm

Schoberův příznak 4 cm 4cm 4

Stiborův příznak 7-10 cm 9cm 10

Thomayerův příznak Dotyk podlahy Dotkne se prsty na      

4  cm

Dotkne se prsty na      

5 cm

Ottův inklinační 

příznak

3,5 cm 3,5 cm 3,5

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

Úklon P strana 20-25 cm 18 cm 19 cm

Úklon L strana 20-25 cm 18 cm 19 cm

Během vstupního vyšetření stavu pohybového systému zaměřené na funkční rozvíjení 

páteře jsme neodhalili výraznější patologie. Pokud se jedná o naměřené hodnoty, tak 

odpovídají doporučeným normám. Svědčí to o dobrém stavu při rozvíjení páteře. 

Po 3 měsíční pohybové intervenci jsme neočekávali výrazné změny. Tím, že hodnoty 

ze vstupního vyšetření odpovídaly normám, při výstupním vyšetření jsme čekali hodnoty

stejné, nebo lehce změněné. K posunu došlo zejména při vyšetření příznaků hodnotících 

rozvíjení bederní a hrudní páteře, Thomayerův a Stiborův příznak. Kdy ovlivňujícím faktorem 

byla cvičení se zaměřením na protažení svalů páteře, hrudníku a svalů dolních končetin. 

Jistě k tomu přispěl samotný pozitivní vztah k pohybu z dob aktivního sportování, 

zajištěný dostatečným posilováním a také protahováním svalů.
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Hodnocení rovnováhy podle Bergovy škály :

Na začátku R.E. dosáhla 54 bodů, z maximálních 56. Vzhledem k počtu bodů patří 

R.E. mezi pacienty samostatné, kteří nepotřebují dopomoc druhé osoby. Ztráta dvou bodů 

během vyšetření byly v bodě 10. a 13. V bodě 10. nedosáhla na 4 body z důvodu omezeného 

rozsahu během otáčení do strany ve stoji. Zvládla podívat se na obě strany, ale zejména 

doprava byl rozsah omezen. V bodě 13. byl problém ve stabilitě s předsunutou jednou nohou 

před druhou. Již před samotným testem si R.E. stěžovala na bolestivou krční páteř. Proto 

v bodě 10 nemohla získat plný počet bodů. 

Při výstupním vyšetření získala R. E. 56 bodů, tedy plného počtu bodů, které lze 

získat. Při testu hodnotící rozsah pohybu do stran během otáčení nebyl rozdíl. Ke zlepšení 

jistě pomohla cvičení na uvolnění krční páteře ze cvičební jednotky, které jsem doporučila. 

Ke zlepšení rovnováhy během testu 13. při předsunutí jedné nohy před druhou, měl vliv 

posílení svalů trupu, dolních končetin, břicha a hýždí ze cvičební jednotky, které zpevněním 

svalů mohlo napomoci při lepší stabilitě. Jistý odstup od dlouhodobé léčby interferony 

pomohl ke zlepšení stavu pohybového systému, fyzické i psychické kondice.

Hodnocení fyzické kondice pomocí SFT : 

Tabulka č.13 - Senior Fitness Test – hodnoty R.E. vzhledem k normě

Test Norma (vzhledem 

k věku dle SFT)

1. vyšetření 2. vyšetření

Sed- stoj 12-17 13/30s 16/30s

Flexe v lokti 13-19 15/30s 17/30s

Step test 75-107 87/2min 89/2min

Up – and -go 6,0-4,4 3:84 3:56

Sed – předklon 

PDK/LDK

-1,52-12,19 2 cm/ 2 cm 2/2 cm

Zapažení PHK/LHK -7,62-4,06 -14/9cm -13/9 cm

Handgrip 32,4 (18-48) 24,7 25,3

 Sed – stoj – v rámci prvního testování dosáhla R.E. počtu 13 opakování za 30 sekund. 

Tímto počtem odpovídá normě danou SFT. Tepová frekvence stoupla z 68 tepů 

v klidu na 96t/minutu. 
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- při výstupním měření po pohybové intervenci se počet opakování zlepšil o 3 

opakování, tedy na 16/30sekund. Tepová frekvence se pohybovala z původních 65tepů 

na 94t/minutu. Ke zlepšení vedlo zapojení pohybové aktivity do denního života, 

pravidelné cvičení mělo ovlivňující význam při dosažení výsledků. Pozitivní vliv má 

jistě motivace dosáhnout dobrých výsledků.

 Flexe v lokti – na začátku pohybové intervence R. E. dokázala provést tento pohyb 

15/30 sekund. Po pohybové intervenci zlepšila tento výsledek o 2 opakování, 17/30s. 

Oběma hodnotami dosahuje normy dle SFT pro tento test.

 2minutový step – test – před zahájením pohybové intervence dosáhla R. E. 87 

stepů/2minuty. Na škále hodnotící stupeň zátěže označila R.E. stupeň 9., tedy velmi 

lehkou zátěž. Maximální tepová frekvence se pohybovala okolo 108t/min. Jedná se o 

velice dobrý výsledek, počtem splňuje normu. Většina předchozích probandů, kteří 

podstoupili tento test nedosáhli při prvním měření normy určené SFT. Je patrná dobrá 

fyzická kondice a dostatečná svalová síla i po dlouhodobé léčbě interferony a absenci 

pohybové aktivity.  

- po tříměsíční pohybové intervenci došlo k mírnému zlepšení výsledku, na 89 

stepů/minutu. Na hodnotící škále označila stupeň zátěže na 8., tedy mezistupeň mezi zcela 

nepatrnou zátěží a velmi lehkou zátěží. Tepová frekvence po zátěži byla 100t/min

 Up - and – go – při testování fyzické výbušnosti a zdolání vzdálenosti byl poprvé 

nejlepší výsledek 3:84. Po druhém testování, po pohybové intervenci se výsledek ještě 

zrychlil a dosáhl 3:56. Oba tyto časy odpovídají nadprůměrné hodnotě podle normy 

SFT. 

 Sed – předklon – špička – při hodnocení tohoto testu před a po pohybové intervenci 

nedošlo k žádné změně. Obě hodnoty při měření odpovídaly normě SFT. Na PDK i 

LDK byl přesah přes špičku o 2 cm na obou stranách. 

 Zapažení – před a po pohybové intervenci opět nedošlo k žádné změně při testování. 

Na PHK byl rozdíl 14 cm před i po 3PI. Tento výsledek nesplňuje normu SFT. 

Naopak na LHK je přesah o 9cm. Kdy vzhledem k normě dosahuje nadprůměrné 

hodnoty. K ovlivnění výsledků na pravé straně může přispět bolestivá krční páteř, 

omezený pohyb ramenního kloubu a lopatky, společně s hrudní páteří. Příčinou může 

být i porucha koordinace pohybu na pravé straně. Pohybová intervence nevedla ke 

zlepšení při tomto pohybu. 
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 Maximální stisk ruky – při vstupním vyšetření lepší hodnota, 24,7 dosahovala normy. 

Při druhém, výstupním, měření R.E. dosáhla 25,3. Opět splnila danou normu 

stanovenou pro tento test. 

Závěrečné zhodnocení pohybového systému a fyzické kondice u R.E. 

Na základě naměřených hodnot, jak z části testující pohybový systém, tak z části 

zaměřující se na fyzickou kondici, jsme získali hodnoty, které většinou splňovaly normy 

určené pro jednotlivý test. Některé z nich byly dokonce nadprůměrné. Většina výsledků 

potvrzuje dobrý stav pohybového systému i fyzické kondice. Velký význam zde hraje 

samotný vztah probandky ke sportovní činnosti. Od útlého dětství je zvyklá na sport, a 

proto je znát, že je zvyklá aktivně žít i dnes. I přes to, že podstoupila závažnou léčbu a na 

PD je přes rok a půl, získali jsme hodnoty, kterých bychom nemohli dosáhnout, pokud by 

byl pohybový systém nebo fyzická kondice výrazně ovlivněna. R.E. sama potvrzuje, že se 

snaží být v kondici nejen z hlediska zdravotního, ale i proto, aby si mohla splnit sen, 

zdolat 3000m vysokou horu. Domnívám se, že tento cíl je pro ni velkou motivací a tím 

bude i ovlivněna její fyzická stránka, ve které se bude snažit stále se zlepšovat
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4.1.6 Kazuistika 6

Jméno: A. B. 

Ročník: 1955

Pohlaví: žena

Diagnóza: CHSL – léčené peritoneální dialýzou

PD od: 8/2009 (8měsíců-1rok)

Status praesens : výška: 165cm, váha: 60kg

Přidružená onemocnění: hypertenze, užívá B-blokátory, diabetes mellitus 2. stupeň.

OA: BDN, zavedení katetru, úraz: zlomenina kotníku LDK,2003, operace: hysterektomie, 

2004.

RA: matka hypertenze, otec zemřel, karcinom prostaty, problémy s ledvinama (neví přesně 

jaké)

PA: sedavé zaměstnání, pracuje jako úřednice.

SA: rodinný dům, 2 patra, schody. 

SpA: dříve plavání, aerobik, cyklistika, lyže. Nyní cyklistika 1/14dní nebo méně. Jinak bez 

pohybové aktivity.

Vstupní vyšetření dne 29.4.2010

výška: 165cm, váha: 60kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: napuštěna, jinak není nic, co by omezovalo vyšetření.

Výstupní vyšetření : 28.7.2010

Výška: 165 cm, váha:60kg

Pozn. k aktuálnímu stavu pacienta: pocit únavy

Pohybová intervence: Z pohybové intervence si vybrala cviky zaměřující se na krční páteř, 

z důvodu sedavého zaměstnání a práce s počítačem. Cvičila 1-2krát týdně, vždy některé 

cviky. Využila cviků jak na protažení, tak na posílení svalů DKK, hýždí a břišních svalů. 
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Jediné co necvičila, byla relaxační dechová cvičení. Během cvičení nepociťovala nic 

negativního. V polovině druhého měsíce PI byla nemocná, necvičila 1 týden. 

Vyšetření páteře : 

Tabulka č. 14 – Funkční vyšetření páteře – A. B.

Test Norma (dle Gútha) Výsledky 1. měření Výsledky 2. měření 

(3PI)

Čepojův příznak 3 cm 2 cm 2,5cm

Schoberův příznak 4 cm 3,5cm 3,5 cm

Stiborův příznak 7-10 cm 7cm 8 cm

Thomayerův příznak Dotyk podlahy -6 -5

Ottův inklinační 

příznak

3,5 cm 3 cm 3 cm

Ottův reklinační 

příznak

2,5 cm 2cm 2,5 cm

Úklon P strana 20-25 cm 18 cm 19 cm

Úklon L strana 20-25 cm 18 cm 19 cm

Při funkčním vyšetření páteře nacházíme velmi často odchylky od normy. Výrazná je 

odchylka v oblasti Cp, až o 1cm.  Při hodnocení hrudní a bederní páteře zvlášť, tak rozvíjení 

nebylo dostačující natolik, aby splňovalo normu. V rozvíjení hrudní a bederní páteře současně 

je jediná hodnota, která tento požadavek splňuje. Po pohybové intervenci došlo k lehkým 

zlepšením, většinou o 0,5cm u každého z testů, nebo u některého o 1cm (Thomayer, Stiborův 

příznak). U některých nedošlo k žádnému pokroku po 3PI (Schoberův příznak, Ottův příznak 

a v rámci úklonů).

Vyšetření rovnováhy podle Berga

Při vstupním vyšetření získala A. B. 53 bodů. Vzhledem k zařazení do rozlišovací 

skupiny patří do: samostatná, nepotřebuje pomoc druhé osoby. Lehké problémy nastaly při 

vyšetření bodu 6., 8., a 14 (příloha 8). V bodě 6. se vyšetřuje stoj se zavřenýma očima. Zde A. 

B. nevydržela stát déle jak 10 sekund a proto nesplnila podmínku pro dosažení 4 bodů. 
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V bodě 8. nepřekonala více jak 25 cm při předklonu s nataženýma rukama. V bodě 14. 

nedokázala stát na jedné noze déle jak 10 sekund. Zejména problém ji dělala levá strana. 

Při výstupním vyšetření získala 55 bodů. Zlepšila se zejména v bodech 6. a 14., tedy testy 

zaměřující se na rovnováhu při stoji se zavřenýma očima a při stoji na jedné noze. Ke zlepšení 

se domnívám vedlo posílení svalů DKK a hýžďových svalů. V bodě 8. nezvládla překonat 

danou hranici 25cm. 

Vyšetření fyzické kondice pomocí Senior Fitness Testu: 

Tabulka č. 15 - Senior Fitness Test – hodnoty A.B. vzhledem k normě 

Test Norma (vzhledem 

k věku dle SFT)

1. vyšetření 2. vyšetření

Sed- stoj 12-17 12/30s 15/30s

Flexe v lokti 13-19 13/30s 15/30s

2-minutový Step test 75-107 53/2min 59/2min

Up – and -go 6,0-4,4 4:63 4:21

Sed – předklon 

PDK/LDK

-1,52-12,19 -10cm/ -9cm -9/-9 cm

Zapažení PHK/LHK -7,62-4,06 2/-8cm 2/-8 cm

Handgrip 32,4 (18-48) 23,5 23,9

 Sed – stoj – vstupní vyšetření – 12 opakování/30 sekund. Tepová frekvence z 68 na 

79t/min. Po 3PI došlo ke zlepšení o 2 opakování/30sekund. Vzhledem k normě splňuje 

výsledek před i po pohybové intervenci. Ke zlepšení vedla cvičení zaměřující se na 

posílení DKK, nedošlo ale k výraznému posunu za dobu 3 měsíců, s ohledem na 1-2 

týdny, kdy byla nemocná. 

 Flexe v lokti – 13/30sekund. Po 3PI dosáhla zlepšení 15/30sekund. Výsledky splňuje 

normu danou SFT. K většímu zlepšení nedošlo z důvodu nedostatečného počtu cviků 

na posílení HKK ve cvičební jednotce.

 2-minutový step test -  před zahájením pohybové intervence dosáhla A. B. 53 

stepů/2min. Vzhledem k normě nedosahuje ani dolní hranice průměrných hodnot. 

Tepová frekvence po zátěži stoupla na 87t/min. Během testu byla jedna přestávka, 

1:15–1:34. Stupeň zátěže tohoto testu označila 15., tedy jako velkou zátěž. Po 
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intervenci došlo k lepšímu výsledku, 59 stepů/2min. Tímto výsledkem opět nesplňuje 

ani 25 percentil normy dle SFT. V rámci testu byla opět jedna přestávka trvající přes 

deset sekund, 1:31-1:43. Stupeň zátěže označila jako 14., mezistupeň mezi středně 

těžkou a těžkou zátěží. Nedostatečné zlepšení vidím jako následek nedostatečného 

posilování DKK, nedostatečná vytrvalost. 

 Up-and-go – lepší hodnota v rámci prvního vyšetření 4:63 odpovídá normě dle SFT. 

Při výstupním vyšetření tento test zvládla v rychlejším čase a to za 4:21, za čas, který 

lehce překračuje horní hranici normy.

 Sed – předklon – špička – při prvním a druhém měření po intervenci nedošlo k 

výrazným změnám, došlo ke zlepšení pouze na PDK o 1 cm. Vzhledem k daným 

normám nesplňuje těmito výsledky. 

 Zapažení – ani u tohoto testu nepozorujeme zlepšení po pohybové intervenci. 

Hodnotami naměřených během prvního a druhého kontaktu splňují PHK normu, LHK 

je jen lehce pod normou. Opět se zde setkáváme s tím, že na jedné straně jsou hodnoty 

v plusu a na druhé končetině výrazně v mínusu. 

 Maximální stisk ruky – v rámci prvního měření, naměřená hodnota nesplňuje normy. 

Ani po pohybové intervenci nedošlo k výraznému zlepšení. Z původních 23,5 došlo ke 

zlepšení na 23,9. Svědčící o nedostatečné statické svalové síle.

Závěrečné shrnutí výsledků A.B.

Při vyšetření pohybového systému jsme nalezli značné nedostatky v naměřených 

hodnotách v rámci norem. Ani tříměsíční intervence nebyla dostačující k tomu, abychom 

pozorovali nějaké výsledky k lepšímu. Vliv může mít nedostatečná pohybová aktivita v rámci 

třech měsíců, počínající strukturální a funkční problémy v oblasti páteře, prodělané 

onemocnění v rámci pohybové intervence.

V bodech hodnotících rovnováhu jsme po pohybové intervenci nalezli zlepšení. 

Z původních 53 bodů získala po intervenci 55 bodů. Zlepšila se ze tří problémových bodů o 

dva body. Pohybová intervence mohla pomoci ke zlepšení. 

Při hodnocení fyzické kondice jsme pozorovali jen malá zlepšení nebo žádná při 

výstupním vyšetření. Často bylo zlepšení jen o pár opakování nebo stepů. Výsledky se oproti 

původním hodnotám nezměnily, zejména u testů hodnotících flexibilitu HKK a DKK. 

Usuzujeme z toho, že A.B. nedostatečně dodržovala cvičební intervenci, nebo tříměsíční 

pohybová intervence nebyla dostatečně dlouhá na to, abychom shledali nějaká zlepšení. 
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Z nedostatečné frekvence pohybové aktivity usuzujme i proto, že v rámci sportovní anamnézy 

a při konzultaci neuvedla žádnou sportovní činnost navíc. I samotný zájem o pohybovou 

léčbu z přístupu probanda nevyplývá.  

U této probandky bychom měli doporučit pravidelné rehabilitační cvičení, ať 

individuální nebo skupinové. Cílem by měla být motivace k zapojení a udržení pohybové 

aktivity v rámci denních činností. 

4.2 Vyhodnocení dotazníků kvality života

4.2.1 Vyhodnocení kvality života podle WHOQOL – BREF

Tabulka č. 16 – Srovnání doménových skór populačních norem ČR a průměrných hodnot u 

jedinců s onemocněním ledvin před a po absolvování intervenčního programu (dotazník 

WHOQOL –BREF); N=6

rozpětí domén: 4 (nejhorší 
kvalita) až 20 (nejlepší 
kvalita života v dané 

doméně)

interval NORMY
průměr u jedinců s 

onemocněním ledvin 
před intervencí

průměr u jedinců s 
onemocněním ledvin 

po intervenci
spodní hranice 

normy
průměr normy

horní hranice 
normy

dom1  fyzické zdraví 14,3 15,6 16,8 13,0 14,1

dom2  duševní zdraví 13,6 14,8 16,0 16,0 15,7

dom3  sociální vztahy 13,5 15,0 16,4 15,8 14,9

dom4  životní podmínky 12,3 13,3 14,3 15,7 15,2

 Doména fyzické zdraví – průměrná hodnota u jedinců s onemocněním ledvin 

nedosahovala před pohybovou intervencí ani spodní hranice normy. Po pohybové 

intervenci došlo k mírnému zlepšení, ale ani tak výsledný průměr nedosahoval spodní 

hranice normy u zdravých jedinců v ČR. 

 Doména duševní zdraví – průměrná hodnota jedinců s onemocněním ledvin 

dosahovala horní hranice normy pro zdravou populaci v ČR. Po pohybové intervenci 

došlo k mírnému snížení, ale i přesto se pohybovala kolem horní hranice normy. 

 Doména sociální vztahy – před pohybovým intervalem se hodnoty pohybovaly mírně 

nad průměrnou normou danou pro zdravou populaci v ČR. Po pohybové intervenci 

došlo ke snížení, kdy průměr u jedinců s onemocněním ledvin klesl lehce pod 

průměrnou hodnotu. 
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 Doména životní podmínky – před zahájením pohybové intervence se průměr pacientů 

s onemocněním ledvin pohyboval nad horní hranicí průměru. Po skončení pohybové 

intervence došlo k mírnému zhoršení, ale stále se průměrný výsledek pohyboval nad 

horní hranicí průměru. 

Rozdíly mezi hodnoceními kvality života před a po pohybové intervenci nejsou statisticky 

významné v žádné z domén. Vzhledem k nízkému počtu dotazovaných, nelze s určitostí nic 

tvrdit. (příloha 3 – graf č. 15 a tabulka č.17)

4.2.2 Vyhodnocení kvality života podle WHOQOL – 100

V dotazníku hodnotící důležitost, jak je zobrazeno v příloze 4 (tabulka č. 18), je 

patrné, že nejvíce důležité jsou každodenní potřeby (s průměrnou hodnotou 4,8 z domény 

nezávislosti, stejně tak jako „schopnost pohybovat! se, průměr 4,5). Velmi vysoce postavené 

jsou hodnoty „celkové zdraví“ a „celková kvalita života“, s průměrnými hodnotami 4,7 a 4,5). 

Z domény zdraví se vysoce pohybuje „dostatek energie!, průměr 4,3, stejně tak jako „pocit 

naděje“ a „schopnost naučit se něco nového“. Velmi vysoko se pohybuje doména prožívání, 

zejména „štěstí a radost ze života“, „spokojenost“ a „schopnost se stále učit a pamatovat“, 

s průměrem 4,2. Z domény sociálních vztahů nacházíme důležitost na pátém místě, a to 

„vztahy s ostatními lidmi“, „ podpora od ostatních“ a „pocit bezpečí“(průměr 4). Z domény 

prostředí se na třetím místě s průměrem 4,3 pohybuje „schopnost se něco naučit“, další 

nacházíme na čtvrtém místě s průměrem 4,0, zastoupený „volným časem“ a „ snahou získávat 

nové informace a vědomosti“. Nejméně důležité jsou pro hodnotící skupinu „dostupnost

dopravy“ a „ sexuální život“ (s 3,2) a „neexistence závislosti na lécích“ s průměrem 3,3. 

Na základě malého počtu dotazovaných nelze nic s určitostí tvrdit. 

4.2.3 Vyhodnocení kvality života podle SF - 36
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Tabulka č. 19 – Srovnání populačních norem ČR a průměrných hodnot u jedinců 

s onemocněním ledvin před a po absolvování intervenčního programu (SF – 36); N=6

rozpětí dimenzí: 0 (nejhorší kvalita) 
až 100 (nejlepší kvalita v dané 

dimenzi)

interval NORMY
průměr u jedinců 
s onemocněním 

ledvin před 
intervencí

průměr u 
jedinců s 

onemocněním 
ledvin po 
intervenci

spodní hranice 
normy

průměr normy
horní hranice 

normy

PF  fyzická činnost 63,3 72,8 82,2 74,2 74,2
RP  omezení pro fyzické 
problémy 41,7 61,1 80,6 16,7 83,3

BP  tělesná bolest 54,1 67,3 80,6 67,0 83,3

GH  celkové zdraví 43,8 51,6 59,5 45,0 40,8

EF energie/únava (vitalita) 47,4 54,8 62,2 47,5 56,7

SF  společenské fungování 66,8 77,1 87,3 54,2 77,1
RE omezení pro emoční 
problémy 58,2 77,1 95,9 60,0 83,3
EWB emoční pohoda (duševní 
zdraví) 59,3 66,4 73,6 62,0 71,3

Z měření kvality života podmíněným zdravím při vzájemném porovnání se zdravou 

populací v ČR bylo zjištěno, že před pohybovou intervencí se pacienti s onemocněním ledvin 

shodovali v oblastech fyzická činnost, tělesná bolest, celkové zdraví, energie/únava a omezení 

pro emoční problémy. (příloha č. 5 - graf č. 16 a tabulka č. 20)

Kvalita života v doméně fyzická činnost (zde nejvíce nízká ze všech domén, jen 16,7), 

a společenské fungování byla snížena oproti průměrným normám daných pro zdravou 

populaci. 

Po ukončení tříměsíčního pohybového programu došlo k výraznému vzrůstu v doméně 

„ omezení pro fyzické problémy“, kdy z podprůměrné hodnoty vzrostla na nadprůměrnou 

hodnotu zdravé populace v ČR. Ke zlepšení došlo také v doménách tělesná bolest (nadprůměr 

normy zdravé populace ČR), energie/únava (průměrná hodnota vzhledem ke zdravé 

populaci), společenské fungování (z podprůměrné hodnoty vzrostla na průměrnou hodnotu, 

omezení pro emoční fungování (průměrná hodnota v závislosti na zdravé populaci) a emoční 

pohoda (se přiblížila horní hranici normy zdravé populace v ČR).

Při hodnocení kvality života v doméně celkové zdraví došlo po pohybové intervenci 

ke zhoršení výsledku, kdy se hodnota přiblížila ke spodní hranici normy. 

Po absolvování pohybové intervence nedošlo k žádné změně jen v oblasti „fyzická 

činnost, která splňuje průměrné hodnoty v porovnání se zdravou populací v ČR. 

Rozdíl mezi hodnotícími hodnotami kvality života před a po pohybové intervenci jsou 

statisticky významné v doméně „RP – omezení pro fyzické problémy“. 
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4.2.4 Vyhodnocení kvality života jedinců s onemocněním ledvin podle 

KDQOL-SF  

Tabulka č. 21 – Intervaly předběžných norem ESRD (KDQOL-SF) před a po absolvování 

intervenčního programu

rozpětí dimenzí: 0 (nejhorší 
kvalita) až 100 (nejlepší kvalita 

v dané dimenzi)

interval NORMY
průměr u jedinců s 

onemocněním 
ledvin před 
intervencí

průměr u jedinců 
s onemocněním 

ledvin po 
intervenci

spodní hranice 
normy

průměr normy
horní hranice 

normy

SYMPTOMp  problém při 
peritoneální dialýze 62,8 71,2 79,6 85,0 87,5
EFFECTS  vlivy ledvinového 
onemocnění 45,1 57,3 69,6 75,2 77,8
BURDEN  břímě 
ledvinového onemocnění 34,5 49,6 64,8 58,3 59,4

WORK  zaměstnání 6,4 25,3 44,2 75,0 66,7

COGNITIV  kognitivní funkce 69,2 79,1 89,0 81,1 87,8
QSOCIN  kvalita sociální 
interakce 67,4 76,7 86,1 66,7 70,0

SEXF  sexuální fungování 51,2 69,3 87,4 - 50,0

SLEEP  spánek 46,4 60,7 75,0 50,4 58,8

SUPPORT  sociální opora 50,8 64,6 78,5 86,1 88,9
ENCOUR  povzbuzení od 
dialyzačního personálu 58,4 69,9 81,5 83,3 91,7

SATISF  spokojenost s péčí 60,4 71,4 82,4 77,8 80,6

Při prvním měření a porovnání hodnot s americkou populací jedinců s onemocněním 

ledvin jsme zjistily, že kvalita života v oblasti sociální interakce a sexuálního fungování 

nedosahuje spodní normy. Průměrných hodnot s porovnáním americké populace 

s onemocněním ledvin dosahuje v oblasti spánku, kognitivních funkcí, břímě ledvinového 

onemocnění. Nadprůměru vzhledem k normě dosahují čeští jedinci s onemocněním ledvin 

v oblasti „problém při peritoneální dialýze, vlivy ledvinového onemocnění, v zaměstnání a 

v oblasti sociální podpory. 

Po pohybové intervenci došlo ve většině případů ke zlepšení dosažených průměrů. K 

jedinému poklesu došlo v oblasti zaměstnání, ale i přes to dosahovala hodnota nadprůměru 

hodnot americké populace. (příloha 6 – graf č. 17 a tabulka č. 22)
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Rozdíl mezi hodnotícími hodnotami kvality života před a po pohybové intervenci 

nejsou statisticky významné v žádné doméně dotazníku KDQOL-SF.

4.2.5 Shrnutí výsledků vyšetření pohybového systému, fyzické kondice a kvality 

života

Celou testovou baterii absolvovalo v plné míře všech šest probandů. Během testování 

jsme se nesetkali s žádnými komplikacemi, které mohly ohrozit jejich zdravotní stav. 

V rámci jednotlivě popsaných kazuistik jsme měli možnost detailně se seznámit se 

stavem pohybového systému před a následně po absolvování pohybové intervence. U většiny 

případů došlo k malému nebo většímu zlepšení. Nejvíce jsme se setkávali s problémy v krční 

páteři a bederní páteři, kdy rozvíjení těchto úseků nesplňovalo populační normy. Při 

hodnocení rovnováhy jsme se také nejčastěji setkávali s problémy v bodech, které se 

zaměřovaly na testování stoje bez opory na jedné noze, stoj se zavřenýma očima, předklon 

s nataženýma rukama anebo stoj s předsunutou jednou nohou před druhou. Většinou se tyto 

problémy po pohybové intervenci zlepšily nebo ukazovaly tendenci ke zlepšení. U některých 

pacientů nestačila tříměsíční pohybová intervence k tomu, abychom pozorovali výraznější 

změny v pohyblivosti páteře. 

Dále popsané kazuistiky odhalily stav fyzické kondice. Nejvíce náročné testy ze 

Senior Fitness Testu byly 2-minutový step test a Sed-stoj. Při hodnocení 2minutového step 

testu před zahájením pohybové intervence dosáhl normy pouze jeden proband ze šesti. Test 

Up-Go zaměřující se na fyzickou výbušnost splnili všichni v dané normě SFT. Testy 

zaměřující se na flexibilitu DKK a HKK odhalily, že ve většině případů došlo k tomu, že 

jedna končetina splňovala normu, druhá nikoliv. Největší problém vidíme asi při testování 

maximálního stisku ruky, kdy nikdo z vyšetřovaných nedokázal splnit normu danou pro tento 

test. U předchozích testů se pozitivně projevil vliv tříměsíční pohybové intervence a samotné 

pohybové aktivity probandů, kdy ve většině případů došlo ke zlepšení výsledků oproti 

původně naměřeným hodnotám, anebo že se jejich stav nezměnil, tzn. zůstal stejný, bez 

známek zhoršení.

Při hodnocení kvality života pomocí dotazníkového šetření jsme zjistili, že některé 

domény u sledovaných pacientů přesahují i samotné průměry zdravé populace anebo ve 
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srovnání s americkou populací, jsou na tom dokonce v některých oblastech lépe. Dotazník 

WHOQOL – BREF odhalil to, že v porovnání se zdravou populací je jen doména fyzické 

zdraví lehce podprůměrná, nedosahuje spodní hranice normy. V doménách duševní zdraví a 

sociální vztahy dosahovaly průměrných hodnot a dokonce v doméně životní podmínky 

dosáhly k nadprůměrným hodnotám. Po pohybové intervenci došlo k mírnému zlepšení u 

domény fyzické zdraví, u ostatních došlo k mírnému poklesu. Vzhledem ke statistické 

významnosti nedošlo k významným změnám, což mohlo být z důvodu nedostatečného počtu 

dotazovaných. 

Dotazníková část z WHOQOL-100 hodnotící důležitost odhalila, že na prvním místě 

žebříčku hodnot pro sledovanou skupinu pacientů je zajištění každodenních potřeb. Dále za 

velmi důležité bylo hodnoceno celkové zdraví a celková kvalita života. Jako nejméně důležité 

byly hodnoceny položky spadající pod dostupnost dopravy a sexuální život.  

Dotazníkem SF-36 bylo zjištěno, že doména oblasti „ omezení pro fyzické problémy“, 

byla hodnocena výrazně pod spodní hranicí normy. Dále spodní normy nedosahovala oblast 

společenského fungování. Ostatní hodnocené oblasti dosahovaly průměrných hodnot ve 

srovnání se zdravou populací. Po pohybové intervenci došlo ve většině případů ke zlepšení. 

Nejvýraznější zlepšení zaznamenala právě oblast „omezení pro fyzické problémy“, kdy se 

z podprůměrné hodnoty dostala až na vysoce nadprůměrnou. Z hlediska významu jsou rozdíly 

před a po pohybové intervenci statisticky významné právě v této oblasti. 

Dotazník KDQOL-SF porovnal českou a americkou skupinu jedinců s onemocněním 

ledvin. Vzhledem k americké populaci jsme zjistili lepší situaci v oblasti problémů 

s peritoneálním katetrem, vlivy ledvinného onemocnění, vysoký rozdíl v oblasti zaměstnání, 

sociální podpory a podpory zdravotnické personálu. Naopak nejnižší průměry hodnot jsme 

zaznamenali v oblasti sexuálního fungování a sociální interakce. Po pohybové intervenci 

došlo ve většině případů k mírnému zlepšení hodnot. Rozdíly mezi jednotlivými skóry domén 

před a po pohybové intervenci nejsou statisticky významné, zejména pro nízký počet 

dotazovaných. V rámci vyhodnocování tohoto dotazníku je vhodné brát v úvahu i jiné etnické 

odlišnosti. 
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5. DISKUZE 

Hodnocení stavu pohybového systému a fyzické kondice u peritoneálně dialyzovaných 

jedinců by mělo být stejně důležité, jako je tomu u hemodialyzovaných jedinců. Většinou jsou 

studie věnovány právě hemodialyzovaným jedincům, protože hemodialýza patří mezi 

mnohem častěji užívané metody k očištění krve, jak popisuje Mahrová, Jurová a Prajsová 

(2009) ve svém článku. Vzhledem k samotnému průběhu dialýzy a komplikací, které z této 

léčebné metody vyplývají, jsou na tom  hemodialyzovaní pacienti hůře, oproti peritoneálně 

dialyzovaným. Důležitý rozdíl je zejména ve způsobu probíhající dialýzy. Hemodialýza je 

uskutečňována několik hodin denně, několikrát v týdnu. Během této doby pacient pouze leží a 

tento čas nemůže vhodněji využít, protože je připojen k dialyzačnímu přístroji. Naopak 

velkou výhodou právě peritoneálně dialyzovaných je, že dialýzu si mohou provádět v klidu 

doma, také několikrát denně, ale nejsou závislí na přístroji, který by je omezoval v činnosti 

během dne. Domníváme se, že právě proto jsou studie věnovány více hemodialyzovaným 

nemocným. Při rešerši literatury zaměřující se na spojení pohybové aktivity a peritoneální 

dialýzy, jsme došli k závěru, že je jich nedostatek. Ani v cizojazyčných databázích není 

dostatek článků, které by se věnovaly významu pohybové aktivity u peritoneálně 

dialyzovaných jedinců. Důvod je jistě i ten, že peritoneální dialýza je relativně nová metoda a 

stále se vyvíjí a umožňuje stále lepší podmínky pro pacienty. Velkým pokrokem je možnost 

podstupovat dialýzu během noci, kdy je pacient během dne naprosto neomezován. Samotný 

dojem, že peritoneálně dialyzovaný jedinec není limitován způsobem dialýzy, ovšem 

neznamená, že důsledky a komplikace vyplývající z tohoto způsobu léčby, nemohou ohrozit 

stav pohybového systému, či fyzické kondice a zároveň tím ovlivnit kvalitu jeho života. Právě 

tento fakt, hrál důležitou roli při výběru tohoto tématu ke zpracování v rámci studie.

5.1 Diskuze k výsledkům pohybového systému

„Pohyb je nejdůležitějším životním projevem individua, a proto je mu zapotřebí věnovat 

odpovídající pozornost“ (Véle, 1997, str. 16). Zdravý člověk bere pohyb jako automatickou 

věc, kterou během života využívá a většinou se o jeho kvalitu více nezajímá. Na druhé straně 

nemocný člověk, který svým onemocněním nebo terapií bývá limitován, si uvědomuje, že 

pohyb pro něj není úplnou samozřejmostí a kvalita jeho pohybu může být vlivem onemocnění 
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zhoršena. Mezi tuto skupinu patří i pacienti s onemocněním CHSL léčeni peritoneální 

dialýzou. Vlastní onemocnění a léčebná metoda, která nemocnému zachraňuje život, má 

negativní dopad na stav pohybového systému, zejména na kvalitu kostí (kostní dystrofie, 

renální osteopatie), kloubů a svalů (uremická myopatie). Často u dlouhodobě léčených se 

můžeme setkat až s omezenou soběstačností a poruchou sebeobsluhy.

Velmi často se u peritoneálně dialyzovaných pacientů můžeme setkat s rizikem vzniku 

obezity. Hlavní příčinou je dialyzát bohatý na glukózu (Hollis, Corden, Williams, 2005). To 

by měl být i jeden z důvodů, proč by se i peritoneálně dialyzovaní pacienti měli účastnit 

pohybových programů. Předejít vzniku obezity a jejímu negativnímu dopadu na stav 

pohybového systému. 

Stav pohybového systému u naší sledované skupiny pacientů nebyl alarmující před ani po 

pohybové intervenci, která trvala tři měsíce. Pokud bychom měli hovořit obecně, tak jsme se 

nesetkali během vyšetření s žádným závažným problémem, který by ovlivňoval stav 

pohybového systému. U všech šesti probandů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, se po 

tříměsíční pohybové intervenci stav pohybového systému zlepšil nebo zůstal stejný. V 

naměřených hodnotách nedošlo ke zhoršení oproti vstupním hodnotám. I tento stav můžeme 

brát jako úspěšný, protože následkem dialyzační léčby nedošlo ke zhoršení. Ani v rámci 

porovnání muži-ženy, nemůžeme říci, které pohlaví na tom bylo lépe nebo hůře, zejména pro 

nízký počet testovaných a také pro různě dlouhou dobu trvající dialýzy. Důvod, proč stav 

pohybového systému byl dobrý před a lepší po pohybové intervenci vidíme zejména 

v samotném pozitivním přístupu pacientů. Samotný pozitivní vztah k pohybu před i v rámci 

dialýzy je motivoval, aby se dále zlepšovali a dosáhli lepších výsledků. K ovlivnění přispívá i 

větší možnost pohybové aktivity během peritoneální dialýzy a možnost věnovat se svým 

zájmům.

Během vyšetření pohybového systému, zahrnující funkční vyšetření páteře a rovnováhy, 

jsme i po pohybové intervenci zjistili, že nejčastějším problémem je rozvíjení krční (do flexe 

při Čepojově příznaku) a bederní páteře (při Schoberově příznaku a Thomayerově zkoušce). 

Příčinu problémů s krční páteří můžeme přisuzovat zejména sedavému zaměstnání 

testovaných, kdy dochází k přetěžování svalů krční páteře. Tento problém nevidíme pouze u 

dialyzovaných pacientů, ale i u zdravé populace. Dále jsme našli problémy v oblasti bederní 

páteře při jejím rozvíjení. Další příčinou klinického rázu, která ovlivňuje stav pohybového 

systému může být u dlouhodobě nemocných CHSL tzv. renální osteopatie, která se projevuje 

komplikacemi kostí, kloubů a svalů (Mahrová, Jurová, Prajsová, 2009). K dalším příčinám 

patří počínající strukturální poruchy v oblasti páteře, funkční blokády v oblasti páteře, 
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nedostatečné svalové protažení svalů kolem páteře, svalové dysbalance, omezení v souvislosti 

s přibývajícím věkem. Měli bychom si uvědomit, jak píše Véle (1997) ve své publikaci, že při 

analýze individuálního pohybu musíme uvažovat o možné flexibilní individuální normě, kdy 

statistická norma je pouze porovnávacím měřítkem. Proto nelze s přesností tvrdit, bez 

detailnějšího vyšetření, že ten, kdo nesplňuje dané normy, má v dané oblasti problémy. U 

peritoneálně dialyzovaných pacientů jsme se při vyšetření nesetkali s tvrzením, že 

nejčastějším projevem poruchy pohybového systému je bolest, jak píše ve svém článku 

Mahrová, Jurová a Prajsová (2009). Tento symptom uváděl pouze jeden proband, který 

pociťoval bolest krční páteře. Po absolvování pohybové intervence tento negativní faktor již 

neuváděl. Ostatní probandi bolest pohybového systému neuváděli. 

Při vyšetření rovnováhy dle Berga jsme všechny probandy mohli zařadit do první skupiny 

s počtem  41-56 bodů a označit je jako samostatné, kteří nepotřebují dopomoc druhé osoby. 

S nejčastějšími problémy jsme se setkali při vyšetření bodů číslo 8 a 13 (příloha 8). Po 

tříměsíční pohybové intervenci došlo ke zlepšení v některých testovaných bodech Bergovy 

škály hodnotící rovnováhu. Důvod, který přispěl ke zlepšení byla jistě doporučená cvičební 

jednotka, která zahrnovala cviky na posílení svalů DKK, hýždí a břišní stěny a cviky na 

protažení. Posílením a protažením svalů došlo k lepšímu zaujetí polohy, posilovací cviky 

zlepšily svalovou sílu.

Při hodnocení pohybového systému peritoneálně dialyzovaných jsme se setkali s tím, že 

před zahájením pohybové intervence výsledky a hodnoty ve většině případů nedosahovaly 

normy dané pro zdravou populaci. Zde bychom mohli potvrdit naší první hypotézu, kdy jsme 

se domnívali, že stav pohybového systému a fyzické kondice bude u PD pacientů zhoršen ve 

srovnání s populační normou. Tyto výrazné rozdíly byly zejména při testování funkčního 

rozvíjení páteře. Při hodnocení rovnováhy dle Berga jsme se nesetkali s žádnými problémy. 

Po pohybové tříměsíční intervenci došlo ve většině případů ke zlepšení jejich pohybového 

stavu jak v oblasti rozvíjení páteře tak i při hodnocení rovnováhy. 

Pro přesnější zhodnocení stavu pohybového systému bychom měli provést detailní 

kineziologický rozbor, který by jistě mnohé odhalil. Na základě výsledků bychom měli 

individuálně pokračovat a tímto směrem se pokusit zlepšit stav pohybového systému. K tomu, 

aby došlo ke zlepšení stavu pohybového systému pouze samotná cvičební jednotka nestačí. 

Může sice dojít ke zlepšení stavu, ale nikoliv k odstranění příčiny. Proto bychom mohli 

doporučit i individuální konzultace s fyzioterapeutem v rámci pohybových programů.
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5.2 Diskuze k výsledkům fyzické kondice

Pro vyšetření stavu fyzické kondice jsme využili testovou baterii Senior Fitness Test 

(Rikli, Jones, 2001) a test maximální síly stisku ruky (Měkota, Kovář, 1996), které jsme 

detailně popsali v kapitole „Metodiky výzkumu“. Při porovnání výsledků naměřených při 

vstupním a výstupním měření jsme většinou zaznamenali jejich zlepšení anebo žádné výrazné 

změny. Můžeme proto říci, že pohybová intervence pozitivně ovlivnila stav fyzické kondice 

sledovaných pacientů. Ze sedmi testů byly výsledkově nejhorší 2minutový step test a 

maximální síla stisku ruky. V těchto testech většinou při prvním vyšetření hodnoty 

nedosahovaly ani spodní hranice normy SFT. Pouze jeden proband u 2minutového Step Testu 

dosáhl hranice průměru. Důvodem, proč nedošlo ke zlepšení výsledku v uvedených testech, 

může být zvýšená 2-3kg zátěž při napuštěném peritoneu, nedostatečná svalová síla dolních 

končetin a hýždí, rychlejší dosažení anaerobního prahu (Svoboda, Mahrová, 2009). Po 

pohybové intervenci došlo u většiny probandů ke zlepšení. K lepším výsledkům přispěla 

cvičební jednotka, která se zaměřovala na zlepšení svalové síly v oblasti DKK, hýždí a 

břišních svalů, které byly během tohoto testu nejvíce zatěžovány. K lepšímu výsledku přispěla 

i samotná pohybová aktivita probandů v rámci jejich volného času. U těchto pohybově 

aktivnějších pacientů byly změny ve výsledcích výstupního měření výraznější než u méně 

pohybově aktivních jedinců ze souboru. 

S velkými rozdíly jsme se setkali i při vyšetření flexibility dolních a horních končetin. Při 

vyšetření flexibility jedné HK jsme získali výsledky, které odpovídají normě dle SFT. Na 

druhé HK byl takový rozdíl, který nedosahoval ani spodní hranice normy. Velmi zásadní 

informace jsme získali z vyšetření flexibility dolních končetin, kdy jsme zjistili výrazné 

zkrácení svalů na zadní straně DKK (ischiocrurální svaly), které limitovaly provedení pohybu. 

Po absolvování pohybové intervence s použitím doporučených cviků ze cvičební jednotky 

jsme se setkali se situacemi, kdy u někoho došlo ke zlepšení, u někoho hodnoty zůstaly stejné 

a u někoho jsme se setkali s horšími výsledky než při prvním vyšetření. Dalším důvodem, 

který mohl ovlivnit výsledek, bylo napuštěné peritoneum dialyzačním roztokem. K ovlivnění 

mohly přispět i zkrácené paravertebrální svaly v oblasti bederní páteře. Příčinu vidíme v 

nedostatečném protahování svalů DKK, blíže neurčený problém s kyčelními klouby, 

nedostatečné rozvíjení páteře. 

  Zde bychom mohli potvrdit naší druhou hypotézu, ve které jsme se domnívali, že 

tříměsíční pohybovou intervencí dosáhneme zlepšení ve výsledcích testů hodnotících 
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pohybový systém a fyzickou kondici. U většiny výsledků testů jsme se po tříměsíční 

pohybové intervenci setkali se zlepšením. U některých probandů v rámci některých testů ale 

nedošlo k žádným změnám po pohybové intervenci. I tento výsledek můžeme brát jako 

významný, protože stav pohybového systému a fyzické kondice se na základě PD a pohybové 

intervence neměl tendenci zhoršovat. 

5.3 Diskuze k výsledkům dotazníků

Peritoneální dialýza představuje pokrok v léčbě CHSL. Nový postup umožňuje pacientům 

pohodlnější léčbu v domácím prostředí, za okolností, které jim nejvíce vyhovují. I tento fakt 

pozitivně ovlivnil kvalitu života takto nemocných. V minulosti se lékaři snažili zachránit 

samotný život pacienta bez velkého ohledu na to, jak pacientova budoucnost bude vypadat 

dále. Dnes se o pacienty starají multidisciplinární týmy, které zahrnují jak odbornou zdravotní 

péči tak součastně spolupracují s psychology, nutričními specialisty, někdy sociálními 

pracovníky a fyzioterapeuty. Všichni tito odborníci se snaží svými znalostmi podpořit 

pacienta, ledaco mu usnadnit a pomoci k tomu, aby jeho život po žádné stránce nestrádal. 

Nutnou podporou k lepšímu životu by měla vyvíjet rodina a přátelé. 

Při hodnocení kvality života nás zejména zajímalo, jak jsou na tom pacienti peritoneálně 

dialyzovaní před zahájením a po absolvování tříměsíční pohybové intervence. Zajímalo nás, 

zda bude mít pohybová intervence pozitivní vliv na jejich kvalitu života. Pro hodnocení 

kvality života jsme využili tři dotazníky, WHOQOL – BREF, KDQOL-SF (SF-36), 

WHOQOL – 100, které jsme detailně popisovali v kapitole „ Metodika hodnocení kvality 

života pomocí dotazníkové metody“.

Při hodnocení kvality života u naší sledované skupiny jsme zjistili, že vzhledem 

ke zdravé populaci je změněna zejména v doméně fyzické zdraví, kde lehce nedosahuje 

spodní normy. Je to dáno vlastním onemocněním. Naopak jsme se setkali s tím, že doména 

životní podmínky dosáhla nadprůměru ve srovnání se zdravou populací. Domníváme se, že u 

našich probandů  toto ovlivnila velká podpora ze strany rodiny a přátel, která je v jejich 

spokojeném životě jedna z nejdůležitějších. Jak píše Znojová (2005), tak kvalita života může 

být vylepšena dobrou přípravou na dialýzu, zájmem ze strany zdravotníků, samotným 

přístupem pacienta a samotným partnerským vztahem zdravotníka a pacienta. Po pohybové 

intervenci došlo ke zlepšení hodnocení kvality života právě v doméně fyzické zdraví, naopak 
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v ostatních doménách došlo k mírnému poklesu. Na základě vyhodnocení dotazníku 

zaměřující se na důležitost bylo na prvním místě zajištění každodenních potřeb. Naopak 

nejhůře dopadl zájem o sexuální život. Potvrzují to i Černá (2006) a Znojová (2006) ve svých 

článcích, kde popisují, že pacienti s CHSL ztrácí zájem o sex hned na počátku onemocnění a 

to ze strachu z budoucnosti. Souvisí to s jejich nízkým pocitem sebedůvěry. Samotný problém 

se následně často neřeší, protože sexuální otázka je stále velmi tabuizována, ale výrazně 

zasahuje do života. Podle Znojové (2006) by měla být tato otázka řešena formou konzultací 

s odborníky.   

Na základě pohybové intervence došlo v rámci dotazníkového šetření většinou 

ke zlepšení v hodnocení jednotlivých domén kvality života. Mohli jsme se o tom přesvědčit i 

v dalším dotazníku, SF – 36, kdy v doméně „omezení pro fyzické problémy“ došlo k vzrůstu 

z podprůměrné hodnoty po pohybové intervenci do nadprůměrných hodnot. Z hlediska 

významu jsou rozdíly před a po pohybové intervenci statisticky významné právě v této 

oblasti. Zde bychom mohli, na základě získaných výsledků, potvrdit naší třetí hypotézu, kde 

jsme se domnívali, že tříměsíční pohybová intervence bude mít pozitivní vliv na výsledky 

dotazníků kvality života podmíněné zdravotním stavem. K mírnému zlepšení došlo i 

v ostatních doménách kvality života podmíněné zdravím.

6. ZÁVĚR

Jak praví citát v úvodu práce, být zdravý je štěstí, kterého si zdravý člověk většinou 

neváží. Zdraví bere jako samozřejmost, která je součástí jeho života a často sílu svého zdraví 

nebezpečně pokouší. Většinou do té doby, než ho začne něco bolet nebo rovnou neuslyší o 

nemoci, kterou trpí. Pak se přístup k vlastnímu tělu a zdraví radikálně změní. Někdy je to 

včas, ale někdy už není dostatek času rozvoji onemocnění zabránit. Jakmile člověk uslyší, že 

je nemocen, změní se mu v minutě život. Stejně tak to je i u pacientů s chronickým selháním 

ledvin, kteří se dozvěděli tuto zprávu náhle, bez předchozího varování. Od té chvíle se změnil 
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pohled na svět, životní styl, vztah k sám sobě, k ostatním a to vše ovlivnilo kvalitu jejich 

života. 

Chronické selhání ledvin je dlouhotrvající onemocnění s postupnou ztrátou funkce 

ledvin. Většinou se jedná o trvalý stav, kdy funkce ledvin nejde obnovit, ale je možné pokles 

ledvinné funkce zpomalit. Ještě donedávna bylo na prvním místě zachránit lidský život bez 

ohledu na to, jak bude pacient žít dál. Jak se s daným onemocněním vyrovná, jak se 

k onemocnění postaví rodina a jak je to všechny ovlivní. Postupem let a v rámci neustálého 

medicínského rozvoje se tento přístup pomalu mění. Výrazně k tomu přispívají i nové léčebné 

postupy, metody a vyšetřovací přístroje. Často vznik nové metody a léčebného postupu vede 

k momentálnímu zlepšení kvality života a dává naději pacientovi, že bude lépe. Velký 

význam v léčbě CHSL má dialýza. Je to jeden ze způsobů, jak nahradit ztracenou funkci 

ledvin a zajistit tak pacientovi delší život. V dnešní době se rozlišují dva základní druhy 

dialýzy – hemodialýza, která je v dnešní době nejčastější a peritoneální dialýza. Oba druhy 

mají své výhody, ale i nevýhody, které by měl pacient a lékař při výběru vhodné léčby zvážit. 

Důvody, proč pacienti volí spíše PD před HD jsou zejména tyto – možnost dělat si PD 

v domácím prostředí, přizpůsobit si ji svému časovému harmonogramu a možnost využití 

nočního typu PD ( Wuerth, Finkelstein, Swetz, Carey, Kliger, Finkelstein, 2002).

Do roku 2007 bylo v České republice celkem 92 dialyzačních středisek, ve kterých 

bylo léčeno 5190 pacientů. Peritoneální dialýzou bylo do roku 2007 léčeno asi 402 pacientů, 

necelých 9%. Nejčastěji se s léčbou PD setkáváme ve Fakultní nemocnici v Plzni, Klinika 

nefrologie TC IKEM je na 8. místě z 12 peritoneálních dialyzačních středisek (Lopot, 

Rychlík, 2007).

Při testování naší skupiny peritoneálně dialyzovaných pacientů jsme zjistili skutečnost, 

že ve většině případů má pohybová intervence pozitivní vliv na ovlivnění stavu pohybového 

systému, fyzické kondice a zároveň ovlivňuje kvalitu života takto nemocných. V rámci 

peritoneálně dialyzované populace nemůžeme ale nic takového tvrdit, protože výzkum byl 

prováděn s nízkým počtem probandů. Jako jeden z nedostatků pohybové intervence bychom 

mohli zmínit nedostatečný počet cviků zaměřující se na posílení a protažení svalů horních 

končetin, který se projevil u většiny probandů k populačním normám neodpovídajícími 

výsledky při výstupním vyšetření. U některých probandů byl výsledek po pohybové 

intervenci lepší, u některých byl pokrok pozvolnější, ale velký vliv na to měl jistě i samotný 

pohybový zájem našich testovaných jedinců. Pozitivní vztah ke sportu a celkově k pohybu, je 

významným plus v jejich životě. Také jsme se u nich setkali s podstatně lepšími výsledky než 

u jedinců, kteří sportovní činnosti neholdují. Na závěr bychom měli ocenit jejich odhodlání 
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nejen k pozitivnímu přístupu k pohybu, ale i za to, že se zúčastnili tohoto výzkumu a pomohli 

nám „nakouknout“ do jejich života, odhalili jejich pohybové nedostatky a nebo sdělili 

informace, které se bezprostředně týkají jejich osobního života. Za to jim patří velký dík.
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