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1. Úvod
Tato bakalářská práce byla vypracována během odborné praxe v Nemocnici
Kladno ve dnech 10.1.- 2.2.2006. Cílem obecné části této práce je popsat příčiny a
následky CMP, možnosti léčby CMP a metody používané ve fyzioterapii po CMP.
Speciální část je kazuistika, která obsahuje vstupní a výstupní vyšetření a popisuje
průběh

terapie a práci s pacientem. Terapií jsem se snažila o návrat pacienta po CMP do

normálního života.
Tuto diagnózu jsem si vybrala proto, že jsem se s ní chtěla podrobně
obeznámit, mít možnost déle pracovat s pacientem postiženým CMP a dosáhnout
zlepšení jeho stavu.
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2. Část obecná
2.1. Anatomie a fyziologie mozkových cév a mozku
Mozek je zásobován párovými a.carotis interna a a vertebralis. A.carotis interna
je větví a.carotis communis. A.carotis interna pak pokračuje kraniálně do canalis
caroticus, kde vstupuje do dutiny lebeční. Dále se dělí na achoroidea anterior (zásobuje
capsula interna, a.cerebri anterior (zásobuje část frontálního a parietálního laloku,
a.communicans anterior (spojuje pravou a levou acerebri anterior), acerebri media
(zásobuje část frontálního a parietálního laloku a většinu spánkového laloku,
a.communicans posterior (spojuje se s acerebri posterior dextra et sinistra).
A.vertebralis je větví a. axilaris, prostupuje otvory kraniálních obratlů do dutiny
lebeční. Dělí

se na nepárovou a.basilaris (zásobuje mozkový kmen, mozeček a část

diencefala (1) se dále větví na acerebri posterior dextra et sinistra (4), (zásobuje část
diencefala, okcipitální lalok, zadní a dolní část spánkového laloku. Dochází tedy ke
spojení vertebtrobazilárního a karotického řečiště. Karotické řečiště zajišťuje 85% a
vertebrobazilární 15% cévního zásobení mozku. (1)
Na spodině mozku se spojují tři hlavní tepny - a.cerebri anterior, a.cerebri media
a a.basilaris a utvářejí Willisův okruh, který kompenzuje při nedostatečném průsvitu
některé přívodné

tepny celý mozkový oběh. (4)

Funkce mozku je velmi závislá na dodávce glukózy a kylíku. Mozková spotřeba
kyslíku činí 15% spotřeby celého organismu, spotřeba glukózy činí 65% celkové
spotřeby

organismu. Celkový mozkový průtok krve se u dospělých pohybuje mezi

750ml/min. Velikost průtoku krve mozkem je závislá na aktuální činnosti. Průtok krve
mozkem se může snížit o 30-50% bez vzniku neurologického deficitu. (8)
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2.2. Řízení polohy a pohybu
K udržování polohy podle určitého programu slouží informace z vestibulárního
ústrojí a proprioceptivních čidel ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech a
ligamentech. K volbě vhodného posturálního programu je důležitá optická a akustická
aference. ( 17)
Řízení pohybu se odehrává na třech úrovních - spinální, subkrtikální a korové.
Účast míchy na motorice je uskutečňována na základě míšních reflexů a
zprostředkováním vjemů

z celého těla s výjimkou hlavy.

Na kmenové úrovni je v prodloužené míše kontrolován svalový tonus a
posturální reflexy. Retikulární formace tlumí míšní reflexy a tonus extensorů a tlumí tak
úmyslné pohyby, zajišťuje udržení vzpřímeného postoje (facilituje tonus
antigravitačních svalů)
decerebrační

a polohy těla. Při funkční převaze retikulární formace vzniká

rigidita.

Mozeček

se účastní na provedení pomalých a rychlých cílených pohybů,

posturálních reakcích, orientaci v prostoru, na udržování svalového tonu a udržení
rovnováhy. (13) Mozeček se na pohybu podílí tak, že informuje mozkovou kůru o tom,
jak je pohyb prováděn. (17)
Talamus je integrační mozkové centrum, které se podílí na řízení důležitých
funkcí organismu.
Bazální ganglia jsou tvořena jádry a spojují talamus, mozkovou kůru a střední
mozek. (13)
V mozkové kůře jsou uloženy pohybové vzorce. (17) Mozková kůra reguluje
činnost retikulární

formace (aktivace, inhibice), podílí se na vyšších motorických

aktivitách jako je strategie pohybu nebo naučená kontrola chování, řídí motivaci a
emoce. (13)
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2.3. Cévní mozková příhoda
Akutní cévní mozková příhoda (CMP), neboli iktus, je náhle vzniklá mozková
porucha, většinou ložisková, způsobená poruchou cerebrální cirkulace - ischémií (80%)
nebo hemoragií (20%). Intracerebrálních hemoragií je 17%, subarachnoidálních 3%. (1)

2.3.1. Epidemiologie
CMP je ve vyspělých státech třetí nejčastější příčinou úmrtí hned za
kardiovaskulárními a nádorovými onemocněními. (8) Roční výskyt CMP se pohybuje
mezi 100 a 700 na 100 000 obyvatel. (9) Prevalence cévních onemocnění mozku
v populaci se udává 600 na 100 000, průměrná doba přežití 4 roky a roční úmrtnost 70

na 100 000. (8)
V Evropě je incidence nižší než v ČR (150-200/1 00 tisíc obyvatel). Nejvyšší
výskyt CMP je ve věkové kategorii nad 85 let. Riziko vzniku iktu stoupá s věkem a
zvyšuje se také u mladých lidí. (20)

muži
ženy

55-59
2,5
0,86

60-64
2,7
1,0

Incidence iktu v Evropě (20)
65-69 70-74 75-79 80-84
7,1
9,4
14,8
15,6
3,0
6,5
12,0
14,4

85-90
31,9
21,9

90+
38,1
43,2

CMP je v ČR 2.nejčastější příčinou úmrtí po nádorových onemocněních.
Nejčastěji
ročně

se CMP vyskytuje ve věkové kategorii 60-79 let. Během hospitalizace umírá

80 pacientů (28%), 5% případů tvoří ischemické ikty, 23% hemoragické.

Incidence iktů na 100 tisíc obyvatel v ČR za období 1111999-11/2000 - 285 případů
(ischémie 219, TIA 36, hemoragie 24, SAK 6, v procentech - 76% ischémie, 13% TIA,
9% hemoragie, 2% SAK. (20)
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2.3.2. Etiopatogeneze CMP
2.3.2.1. IDavní příčiny a rizikové faktory CMP

Hlavní příčiny CMP
IDavními příčinami CMP jsou hypertenze a arterioskleróza.
Hypertenze se řadí mezi kardiovaskulární onemocnění velmi časté v populaci.
Jedná se o opakované zvýšení TKna 140/90 mmHg u 2 ze 3 měření TK. (1)
Nejrizikovější je

systolická hypertenze u

mužů (9)

(TK nad 140/90mmHg (1 )).

Hypertenze souvisí se vznikem arteriorosklerózy, v mozkových cévách vznikají
mikroaneurysmata a dochází zde také k poškození stěn mozkových cév, které se
následně

mohou protrhnout (vzniká hemoragie) nebo uzavřít (vzniká ischemie).

Arteriosklerózou označujeme ztluštění a ztvrdnutí arteriální stěny způsobené
ateromatózními pláty. Vznik plátu způsobují lipoproteiny s nízkou hustotou a tvoří jej
fibrinózní, svalové a lipidové komponenty. U arteriosklerózy dochází ke vzniku trombů
a možnosti embolizace.

Rizikovéfaktory arteriosklerózy
Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk (vyšší riziko nad 60 let), pohlaví
(v nižším věku větší riziko vzniku u mužů, po klimakteriu stoupá riziko i u žen) a
dědičnost.

Částečně ovlivnitelné faktory jsou DM a hyperlipidémie.

Ovlivnitelné faktory zahrnují kouření, hypertenzi, obezitu. Rizikovými faktory je
také nedostatek fyzické aktivity a psychosomatický typ člověka. (1)

Rizikovéfaktory CMP
Kouření

zdvojnásobuje riziko vzniku mozkového krvácení a ztrojnásobuje riziko

vzniku mozkových infarktů a zčtyřnásobuje riziko subarachnoidálního krvácení. U
alkoholiků je riziko vzniku mozkového nebo subarachnoidálního krvácení 2-4krát vyšší.

DM je rizikovým faktorem ložiskové ischémie mozku. Orální kontraceptiva mohou
zvyšovat riziko ischemických mozkových příhod a subaracbnoidálního krvácení. lrikrát
vyšší riziko iktu bylo prokázáno také u osob trpících asymptomatickými šelesty a
asymptomatickými stenózami vnitřních krkavic. Hyperfibrinogenémie je rizikovým
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faktorem mozkových infar~ vysoký hematokrit ischémie mozku. Po proběhlé TIA je
riziko ik:tu 14krát vyšší v prvním roce a 7krát v prvních Sletech. (9)

ischemický iktus

hemoragický iktus

hypertenze

71,7%

81,3%

fibrilace síní

15,5%

9,8%

ICHS

43,2%

35,2%

22,3%

16,1%

TIA

5,2%

3,9%

DM

34,6%

26,4%

kouření

43,5%

34,2%

abstinance

36,6%

46,1%

rizikové faktory CMP

předchozí

iktus

2.3.2.2. Ischemická CMP
CMP dělíme podle mechanismu vzniku na trombotické, embolické a systémové
hypoperfúzní, podle vztahu k tepennému povodí na infarkty (9) teritoriální (v povodí
mozkové tepny), interteritoriální (na rozhraní povodí tepen) a lakumámí (postižení
malých peďorujících artérií) (1) a podle časového průběhu na TIA, reverzibilní
ischemický neurologický deficit, progredující ischemické příhody a dokončené
ischemické příhody.

Trombembolie velkých tepen mozku
Dochází ke stenózám a okluzím přívodných a hlavních mozkových tepen
následkem tvorby intimálních aterosklerotický~h plátů. Pláty se vyskytují v místech
výstupu a větvení tepen, až v 75% je to bifurkace a.carotis communis a výstup a.carotis

interna. Intrakraniálně jsou nejčastěji lokalizovány v karotickém sifonu, distálním úseku
a.vertebralis a a.bazilaris tepny a na počátku a.cerebri media. Stenózy snižují perfúzi až
při

90% zúžení.
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Intimální aterosklerotické pláty mohou být příčinou tvorby trombu,

části

trombu

mohou být vmeteny do řečiště -následně může dojít k embolizaci. Plát se také může
zvětšit

a způsobit akutní stenózu nebo okluzi tepny.
Embolizace intrakraniálních tepen může být způsobena kardiogenními emboly.
Okluzívní infarkty přívodných a mozkových tepen jsou v 70% teritoriální

(výskyt nekrózje omezen na oblasti postižených tepen). Velikost infarktu závisí na
tvorbě

a funkci kolaterálru'ho

oběhu. Uzávěry

a.carotis interna i a.vertebralis mohou být

zcela kompenzovány, okluze centrálních tepen jsou kompenzovány nedostatečně nebo
vůbec, kvůli

minimu kapilárních a prekapilámích anastomóz v jejich oblasti. Nejčastěji

se teritoriální infarkty vyskytují v povodí a.cerebri media. Klinické příznaky
trombotických infarktů se vyvíjejí pozvolna vhodinách až 2 dnech, pak se stabilizují.
Neurologický deficit vzniká náhle s maximem na počátku.

Ischemické CMP vznikají také jako následek systémové hypoperfúze. Nejčastěji
se jedná o hypovolemické stavy a kardiální insuficienci. K postižení dochází v oblasti
nejnižšího prokrvení- na rozhraní sousedních tepenných povodí a jedná se tedy o
interteritoriální infarkty. Interteritoriální infarkty vznikají také u stenóz a okluzí
přívodných tepen. Celkově
infarktů- přední

se jejich četnost odhaduje na 10%. Existují

dvě

formy těchto

a zadní. Zadní hraniční infarkt se projevuje zánikovou hemiparézou,

ataxií, poruchou hlubokého

čití.

Pro přední hraniční infarkt je typická hemiparéza

s převažujícím postižením horní nebo dolní končetiny a druhostranný epileptický
záchvat. U obou typů se může vyskytovat afázie a zmatenost.
Jako lakumámí infarkty označujeme solitámí a diseminované infarkty malých
tepen mozku o velikosti 5-15mm vzniklé jejich zúženími a uzávěry v oblasti spodiny
mozkové a mozkových konvexit. Lakumámí infarkty tvoří 15-20% všech mozkových
infarktů a vznikajínejčastěji následkem angiopatie v prekapilárním řečišti. Postižení

bazálních ganglií se projevuje přítomností abnormálních reflexů (labiální, sací,
úchopový) a zvýšením frontoorbikulámích reflexů. Postižení bíle hmoty mozkové se
projevuje demencí a motorickými, senzitivními nebo neuropsychickými příznaky. U
solitámích infarktů se mohou objevit lakumámí syndromy senzitivní léze,

senzitivně

čistá

motorická léze,

motorická léze a syndrom ataktické hemiparézy.
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čistá

TIA se projevují náhlým vznikem ložiskové mozkové symptomatiky a její
úpravou nejdéle do 24 hodin.

Příčinou je nejčastěji dočasný uzávěr

intrakraniální tepny

vmetkem, vzácně může mít hemodynamický původ nebo může jít o uzávěr a.vertebralis
v obl. C1-C2 při kontralaterální rotaci hlavy. TIA varuje před možností "velkého iktu",
je diagnosticky důležitá- signalizuje přítomnost problému, který je možné
diagnostikovat podle příznaků a předejít tak iktu. (9)
Důsledkem tkáňové

hypoxie v oblasti infarktového ložiska vzniká ischemický

edém. Edému tkáni škodí pravděpodobně až od určitého

stupně

nebo v souvislosti

s dalšími průvodními znaky ischémie.(8)

2.3.2.3. Hemoragická CMP
Hemoragické CMP dělíme na mozková krvácení (15% CMP) a subarachnoidální
krvácení (5% CMP).
Nejčastější příčinou hemoragické
příčinou jsou

CMP je arteriální hypertenze, méně častou

a hemoragické diatézy- purpury, hemofilie, trombocytopenie,

hypofibrinogenémie a leukémie. Mezi další příčiny patří

antikoagulační léčba,

drogová

závislost (amfetamin, kokain), mozková amyloidní angiopatie (poškození tepen a
arteriol mozkové kůry ve vyšším věku), cévní malformace, nádory. Hemoragické CMP
vzniká také následkem traumatu mozku.
Příčinou

SAK bývají ruptura vakovitého aneurysmatu na tepnách Willisova

okruhu nebo ruptura korových arteriovenózních malformací. SAK může být také
venózního původu. (9)
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2.3.3. Klinický obraz CMP
2.3.3.1. Poruchy

tělesných

funkcí u CMP

~

poruchy vědomí

~

epileptický záchvat

~

krutá bolest hlavy - charakteristická pro SAK

~

mentální poruchy (dezorientace, poruchy paměti, postižení intelektu)

~

gnostické poruchy

~

psychologické a emocionální poruchy

~

poruchy komunikace

•!•

řeč

- senzorická fatická porucha, porucha vyjadřování, porucha totální

•!•

hybnost jazyka - dysartrie

~ senzorické poruchy - poruchy vnímání, poruchy smyslů (postižení hmatu, řeči,
čichu,

chuti, sluchu)

~ léze hlavových nervů (porucha zorného pole, okohybných nervů, paréza obličeje,

nystagmus, dysfagie, dysartrie
~ poruchy propriocepce- porucha rovnováhy

~ porucha posturálních reflexních stereotypů

~ poruchy motoriky- parézy centrálního typu v oblasti postižené poloviny těla

~ poruchy svalového tonu (zvýšený, snížený svalový tonus nebo obojí)

~ změny reflexů (hyporeflexie v období mozkového šoku, hyperreflexie v období
rozvoje spasticity)

~ přítomnost patologických reflexů, spastických a iritačních jevů
~ porucha čití

~ postižení ramenru'ho kloubu (syndrom bolestivého ramene, algodystrofický
syndrom)

~ porucha autonomních funkcí - poruchy kontinence (močový měchýř, konečník),
poruchy sexuální funkce (9, 15, 18)
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2.3.3.2. Vývoj stavu po CMP
Nejprve nastupuje počáteční období mozkového šoku charakteristické snížením
svalového tonu a poruchou hybnosti na postižené straně (poruchy na horní a dolní
končetině,

trupu, obličeje a jazyka). Toto období trvá několik dnů až mnoho týdnů.

Fáze zotavování má čtyři stádia.
1) Stádium ochablosti může trvat velmi dlouho, během něho se projevuje také
senzorický deficit.
2) Ve stádiu zotavování začíná opět aktivní pohyb od distálních částí k proximálním,
častěji

se pohyb objeví dříve na horní končetině- jedná se o vývoj k normálnímu tonu.

3) Ve spastickém stádiu dochází k vývoji k hypertonu a k obnovení motorické funkce
směrem proximo-distálním.

Pohyb se objeví dříve u dolní končetiny. Díky vývoji

hypertonu dochází k neschopnosti adaptace těla na gravitaci, změny pohybu. U silné
spasticity jsou pohyby obtížné až nemožné kvůli nepřetržité svalové kontrakci. Při
střední spasticitě je

koordinací.

Při

možné provést pohyb pouza pomalu a s vypětím a abnormální

mírné

spasticitě jsou možné

hrubé pohyby, jemné pohyby jsou obtížně

proveditelné.
4) Ataxie se objevuje u některých případů hemiplegie jako následek postižení cerebela
nebo cerebelámího systému.

Při

ataxii je charakteristická neschopností provést

kontrolované, nepřiměřené pohyby, udržet přechodnou polohu pohybu.

Při

pohybu se

objevuje intenční tremor a dysmetrie. (18)

2.3.3.3. Spastický vzorec CMP
Spastický vzorec CMP je způsobený zvýšením svalového tonu s vývojem k silné
spasticitě.

Ramenní kloub je tažen dozadu a dolů, ve vnitřní rotaci a extenzi, loketní

kloub ve flexi, předloktí v pronaci, zápěstí a prsty ve flexi. Pánev je tažena dozadu,
kyčelní kloub ve vnitřní rotaci a extenzi, kolenní kloub v extenzi, hlezenní kloub

v plantární flexi. Dochází také k laterálnímu zkrácení trupu. (18)
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2.3.4. Diagnostika CMP
Ischemickou CMP potvrdí krevní obraz, sedimentace, hematokrit, hladina
fibrinogenu, počet trombocytů, krvácivost, srážlivost, hladina cholesterolu a lipidů o
nízké hustotě, dále EKG, rtg plic a srdce, TK (opakované měření), neurologické
vyšetření,

duplexní sonografie (sleduje průtokové parametry), trojrozměrná

dopplerometrie (detekce stenóz a okluzí), CT (lokalizace ischemických ložisek),
invazivní angiografie
Hemoragická CMP se diagnostikuje pomocí neurologického vyšetření,
angiografie a CT. (9)

2.3.5. Léčba CMP
Léčba v

akutní fázi CMP je nejčastěji protideštičková (50%případů), dále se

užívají neuroprotektiva (18%), vasoaktiva (12%), antikoagulancia (9%), fibrinolýza
(1 %), antiedémová léčba (4%), hemodiluce (1 %),jiná léčba (4%). (20)

2.3.5.1. Léčba ischemických CMP
V prvních 6-8hodinách od začátku iktu je ještě možná klinická úprava ischémie,

nutná je rychlá obnova cirkulace, prevence trombózy, ochrana buněk mozkové tkáně
korekcí buněčného metabolismu.(9)
Obecná opatření při léčbě ischemického iktujsou prevence plicní embolie,
prevence aspirace, prevence pneumonie, prevence hypertermie, prevence
hyperglykémie, dostatečný příjem tekutin a bílkovin, sledování hypertenze.

V akutní fázi jsou pro úpravu mikrocirkulace podávána trombolitika a
antikoagulancia. Pro stabilizaci membrán neuronů se používají blokátory kalciových
kanálů, antagonisté receptorů endogenních excitačních aminokyselin a kreatinfosfát.

Dále jsou podávány kortikoidy a zametači volných kyslíkových radikálů k pozitivnímu
ovlivnění

ischémie.

V subakutní a chronické fázi ischemické CMP se užívá pentoxifylin - působící
proti distress-syndromu.

K

léčbě

edému mozku se používají kortikoidy a Manitol. Dále se podávají

léky, které způsobují vazokonstrikci nebo vazodilataci mozkových cév, látky
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podporující metabolismus a látky s protidestičkovým efektem. Využívá se také
oxygenoterapie a hyperbarická léčba u nemocných s poruchou oxygenace.(8)

2.3.5.2. Léčba hemoragických CMP
V

léčbě

hemoragických CMP se uplatňuje chirurgická evakuace,

medikamentózní

léčba

(prevence obstrukce dýchacích cest, podpora respirace, úprava

metabolické dysbalarice, prevence tromembolismu, podpora srdeční činnosti),
specifická léčba zaměřená na snížení intrakraniálního tlaku. (9)

2.3.6. Prognóza
Průměrná doba hospitalizace v ČR pacientů s CMP činí u ischemických iktů

15,6 dne, u hemoragických 20,1 dne (při následném propuštění do domácí péče). Čas
provedení CT - 66% do 24 hodin, 34% po 24 hodinách. (20)
Mezi faktory

ovlivňující

zotavení patří kvalita rehabilitační péče, motivace

pacienta a jeho rodiny, věk pacienta, přetrevávající fáze ochabnutí a odklad léčby. (18)
V ČR je mortalita u CMP 60% během roku, časná mortalita pak 28%. Umírají
většinou

lidé, kteří trpí také dlouhodobou arteriání hypertenzí a progresivní

aterosklerózou.

Většina přeživších

má reziduální deficit, menšina se upraví úplně. Ke

zlepšení dochází jednak obnovením průtoku krve v postižených cévách a díky tvorbě
kolaterál. (20)
Fáze úpravy trvá většinou 3 - 6 měsíců podle závažnosti příhody. (9)
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2.3.7. Techniky používané ve fyzioterapii po CMP
2.3.7.1. Techniky použité v terapii ve speciální části
Dechová gymnastika
Účelem dechové gymnastiky je udržení nebo zlepšení dýchání, užíváme ji také

k facilitaci celého organismu nebo naopak ke zklidnění a snížení tepové frekvence. (6)

Mobilizace
Účelem mobilizací je obnova pohyblivosti v kloubech včetně kloubní vůle.(l O)

Pasivní pohyb
Jedná se o pohyb, který vykonává jiná osoba nebo přístroj za naprosté relaxace svalstva.
Účelem pasivního pohybuje udržet nebo zvětšit kloubní pohyblivost, protáhnout

zkrácené svaly, zabránit vzniku kontraktur, aktivovat proprioceptivní aferenci a tak
facilitovat.( 6)

Facilitace - kožní stimulace (exteroceptivní)
Kožní taktilní vnímání ovlivňuje pohybovou soustavu, souvisí s napětím kůže, podkoží
a

svalů.

K normalizaci svalového tonu využíváme hlazení (prsty, ručníkem),

kartáčování ...

míčkování,

(1 O)

PNF
Metoda PNF pracuje s vývojovými pozicemi - pohyby diagonálními obsahujícími
rotaci. Zahrnuje posilovací i relaxační techniky, práci s maximálním odporem, trakcí a
kompresí, zrakovou i sluchovou stimulací (povely). Metoda využívá speciální manuální
kontakt a iradiaci aktivity ze silnějších svalů do slabších. Cílem metody je urychlení
reakcí nervosvalového aparátu, k

němuž

využívá propriocepci. (ll)

Trénink rovnováhy provádíme v různých polohách- v lehu na boku, sedu, kleku, na
čtyřech,

stoji. Pacient se učí zatěžovat postižené končeny, udržovat rovnováhu v dané

poloze a dostávat se do vyšších poloh.Postupně nacvičujeme také správný stereotyp
chůze.(2)

N ácvik stereognózie a úchopu je zaměřen na obnovu schopnosti pacienta cítit tvar,
velikost, tvrdost předmětu a obnovu úchopové schopnosti ruky. Terapeut nebo pacient
sám (svou zdravou rukou) vede postiženou ruku a snaží se provádět běžné denní
činnosti

(šroubování víčka, uchopení různých předmětů, ... ). (2)
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Kondiční cvičení

U převážně ležících pacientů je třeba zabránit tzv.

imobilizačnímu

syndromu, to

znamená zachovat určitý stupeň trénovanosti. Účelem kondičního cvičení je zamezit
vzniku komplikací (svalová atrofie, omezení hybnosti v nepostižených kloubech,
zácpa, ... ), přispět ke zvýšení látkové výměny a fyzické zdatnosti organismu, urychlení
regenerace a reparačních pochodů. (6)
Polohování

Správným uložením nemocného předcházíme vzniku deformit, svalových kontraktur,
omezeného pohybu v kloubech, vzniku dekubitů, otokům a

spasticitě.

(6)

2.3. 7.2. Koncepty a metody používané ve fyzioterapii CMP

Bobath koncept se soustředí na řešení problému pacienta (neřeší diagnózu jako
takovou).

Důležité je vycvičit

postiženou končetinu k původní funkci, nechce

nahrazovat funkci druhou končetinou. Pro koncept je charakteristická nepřetržitá
diagnostika, zapojování postižené strany od počátku terapie,

zabránění

kompenzacím,

orientace k normálnímu, 24 hodinová péče, zapojení rodiny, atd.
Metodický přístup Davies vychází z Bobath konceptu, snaží se o zlepšení
selektivní aktivity.
Pohybová rehabilitace hemiplegiků Brunnstrom rozlišuje 6 stádií pohybové
rehabilitace a využívá postupně různé facilitační techniky. Cílem je reedukace
pohybových funkcí.
Koncept Margaret Johnstone má za cíl obnovu tělesných funkcí, k

čemuž

využívá dlahy, houpací židle a lavice.
Program opětovného naučení motorických funkcí - Carr, Shepherd má za cíl
eliminaci zbytečné svalové aktivity, zpětnou informaci o zvládnutí motorických úkolů.
Mezi metody senzorické stimulace patří metoda Rood, senzorická integrační
terapie Ayres, metoda senzorické stimulace Affolter a metoda Peďetti.
Podstatou konceptu vzpěrných cvičení Brunkow je zlepšení funkce oslabených
svalů, stabilizační

trénink trupu a končetin a reedukace správných pohybů.

Důležité je

nastavení do vhodné základní polohy, z níž pacient provádí vzpěrná cvičení a
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pomocných manuálních technikách (potírání, hlazení měkké a hloubkové, nárazový tlak
a roztírání ruky a nohy).
Metoda svalové reedukace na bazi posturálních reflexů dle Bugneta se snaží
snížit hypertonu svalů a zlepšit tak jejich koordinaci, pohyb a držení.
Metoda léčení ataxie Frenkel je soustava cvičení k reedukaci pohybů. Podstatou
metody je stimulace proprioceptivního

čití.

Cílem Vojtova principu reflexní lokomoce je znovuobnovení vrozených
fyziologických pohybových vzorů. Využívá reflexní vzory a manuální stimuly.
E-Technik dle Petera Hanke se snaží o vyvolání pohybových vzorů a vzorů
držení těla. Terapie probíhá v

určených

výchozích polohách na sklopném stole.

Metoda neurofunkční organizace- Padovanje metoda spočívající na
fylogenetickém podkladu zaměřená především na orální oblast a logopedické poruchy.
Patří

sem také koncepty využívající proprioceptivní stimulaci - metoda

Freemana metodika senzomotorické stimulace- Janda, Vávrová.
Metoda vynuceného používání paretické končetiny se snaží zabránit
prohlubování jednostranného motorického deficitu.
Cílem metody biofeedback je ovlivnění dechových funkcí svalové a mozkové
aktivity,

srdeční

frekvence, krevního tlaku, periferm'ho prokrvení, atd.

Koncept Human sandwich dle Noren Haare se

soustředí

na kontakt těla

s opěrnou plochou a velikost jejich vzájemného přizpůsobení.
Hipporterapie využívá pomalou jízdu na koni k

ovlivnění

zvýšeného svalového

tonu a tréninku rovnováhy trupu.
Terapie pomocí domácích zvířat je využívána pro zlepšení depresivního
pacienta, ke zvýšení jeho motivace a
prostřednictvím

ovlivnění jemné

ladění

a hrubé motoriky (

extero- a proprioceptivní facilitace ). (ll)

V terapii pacientů po CMP je v mnoha případech nutná reedukace řeči a uplatňují se
také ergoterapie a psychoterapie.
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3. Speciální část
3.1. Metodika práce
Tato bakalářská práce byla vypracována během odborné praxe v Nemocnici
Kladno ve dnech 10.1.- 2.2.2006. Praxe probíhala vždy od 8 do 12 hodin na různých
odděleních.

Nejprve jsem zpracovala rešerši literatury k tématu, pak vybrala s pomocí
fyzioterapeutů Neurologického oddělení

Nemocnice Kladno pacientku vhodnou pro tuto

práci. Provedla jsem vstupní vyšetření, stanovila plán terapie.

Průběžně jsem

konzultovala terapii i vnikající bakalářskou práci.
Každý den jsem se pacientce věnovala většinou 60min. Terapeutická jednotka se
odehrávala ve většině případů v rehabilitační místnosti,

několikrát také přímo

na pokoji

z důvodu obsazení rehabilitační místnosti. Trénink chůze probíhal nejprve na pokoji,
později

na chodbě .

K vyšetření pacientky jsem použila goniometr, olovnici, neurologické kladívko,
jehlu, termosáčky, různé předměty k vyšetření stereognózie. V terapii jsem použila
chodítko, 1 FH, overbal, různé předměty k tréninku stereognózie.
V terapii jsem využila polohování postižených končetin, kožní stimulaci, PNF,
trénink rovnováhy v poloze na boku a v sedu, nácvik správného a vzpřímeného sedu a
stoje, nácvik chůze v doprovodu 2 osob, v chodítku a o IFH, trénink streognózie a
úchopu levé ruky, MT na obl. jizvy na levém předloktí.
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3.2. Anamnéza

Pojišťovna:

Ročník:

Pohlaví: žena

Pacientka: D.N.

1947

Všeobecná pojišťovna (111)

Diagnóza: ischemická CMP s lehkou levostrannou hemiparézou a centrální parézou
n.VII.
Pacientka byla od 28.11.2005 na protialkoholním
Apolináře.

léčení

v nemocnici u

Zde absolvovala dopoledne 31.12.2005 hromadný běh na dvoře nemocnice

spojený s pitím horkého

čaje.

Odpoledne a večer tančila rock'n'roll a chodila kouřit ven

(tedy do mrazu). Šla spát kolem 1 hodiny ranní. 1.1.2006 v 1:30 se vzbudila a zjistila, že
nemůže

pohybovat LHK a LDK a má povislý levý ústní koutek. Ve Všeobecné fakultní

nemocnici na Karlově náměstí provedli CT a UZ vyšetření, kterým diagnostikovali
ischemickou CMP. Téhož dne v 15 hodin byla převezena do Nemocnice Kladno.
2.1.byla schopna chůze o 1 francouzské holi, kouřila a vypila 3 kávy.
V noci z 2. na 3.1. došlo ke zhoršení stavu. Pacientka přestala hýbat LHK a 3.1.
byla schopna pouze stoje s pomocí fyzioterapeuta.

Začaly

také obtíže s kousáním,

zvýšila se únavnost levého oka a pokleslo levé víčko.

•

rodinná anamnéza:
- otec zemřel v 73 letech na rakovinu (přesněji neudává)
- matka má údajně v plicích ložisko TBC a časté blokády v obl. Th páteře
- nejmladší bratr trpí hypertenzí, je silný kuřák a workoholik
- manžel zemřel
- všichni 3 potomci zemřely

•

osobní anamnéza - piedchorobí:
- běžné

dětské

nemoci

- od 1953 vada zraku- krátkozrakost a rozostřené vidění na pravém oku
- od 1995 - dna - záchvaty 1-2x ročně, kompenzováno dietou
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- úrazy a operace:
1982 - fraktura levého radia při autonehodě řešená osteosyntézou, šrouby
vyjmuty, pacientka necítí bolest ani jiné obtíže v této oblasti,
1991- fraktura pravého zápěstí řešeno fixací, necítí bolest ani jiné obtíže
v této obl.,
1999 - úraz palce na LDK (nespecifikuje o jaký typ úrazu se přesně jednalo),
2004 - fraktury malleolus medialis a lateralis na LDK (při uklouznutí) řešené
operativně,

necítí bolest ani jiné obtíže v této obl.

- gynekologická anamnéza: 3 spontánní porody, menopauza ve 48letech, trvala
3 měsíce, nyní bez potíží

-sportovní anamnéza: do 18 let závodně plavala, hrála volejbal a tančila
rock'n'roll, také létala na větroni, od 18 let denně

cvičila

a plavala, před 5 lety

cvičit přestala

•

osobní anamnéza- nynější obtlže:
- stolice spontánní, plně kontinentní
- močení spontánní, lehce inkontinentní při smíchu nebo kašli

- abusus: od 28.11.2005 nepije alkohol, kouřila 40 let- posledních několik let až
40 cigaret denně, od 1.1.2006 nekouří, pije jednu kávu denně (povoleno
lékařem)

-farmakologická anamnéza: Apo-Allopurinal 1-1-1 , Flavobion 111, Rhefluin
~-0-0,

dnes nasazen Anopyrin 400

~-0-0

- alergicka anamnéza: neg.
- pracovní anamnéza:

dříve

pracovala jako vedoucí hotelu a restaurace, vedoucí

školní jídelny, pedagog na učilišti, vrchní kontrolór restauračních zařízení, nyní
2 roky ve starobním důchodu, pravák

-sociální anamnéza: vystudovala střední hotelovou školu, žije v rodinném
domku s přítelem, v
Předchozí

domě

má kočku a psa

rehabilitace: neguje
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Výpis ze zdravotní dokumentace:
28.11.2005 - 1.1.2006 -

Oddělení léčby

závislosti Všeobecné fakultní nemocnice

I .lékařské fakulty Univerzity KarloVY
•

1.1.2006 - neurologické vyšetření:

- centrální levostranná hemiparéza lehčího až středního

stupně,

lehké paréza n.VII.

vlevo, st.p.ischemické CMP v povodí ACM
- CT skeny nativní ve spirální modu- oblast zadní jámy lební bpn., komorový systém
nerozšířen,

mozková tkáň intaktní, středové struktury nedislokovány, korová atrofie,

kalci:fikace v plexus chorioideus a falxu
•

1.1.2006 -

doporučení

neurologa:

překlad

na neurologii, po vyloučení hemoragie

Anopyrin 100 2xl
1.1.2006 -převezena na Neurologické oddělení Nemocnice Kladno
•

1.1.2006 - patofyziologický rozbor:

NO: Pacientka přijata překladem z Oddělení
léčena pro

léčby

závislosti FN l.LF UK (kde byla

závislost na alkoholu) pro centrální levostrannou hemiparézu vzniklou náhle

dnes mezi jednou a druhou hodinou ranní. Provedeno akutní CT mozku nativně
k vyloučení hemoragie, tato neprokázána
OA: hyperurikémie na terapň, hypertenze na terapň
AA:neg.
FA: Apo-Allopurinall-1-1, Flavobion 111, Rhefluin ~-0-0, dnes nazasen Anopyrin
400
•

~-0-0

1.1.2006 objektivně:

orientovaná, spolupracuje, bez fatické poruchy či dysarthrie,
mozkové nervy: bulby volné, dotahují do krajních poloh, bez nystagmu, zornice
izokorické, fotoreakce positivní , výstupy n. VII. nebolestivé, mimika asymetrická, pro
pokles levého koutku, jazyk plazí středem,
krk a šíje: šíje volně pohyblivá ve všech směrech, karotidy symetrické,
HK: reflexy symetrické, přiměřené, svalová síla frustně nižší vlevo, tonus symetrický,
taxe lehce nepřesná vlevo Mingazzini pozitivní vlevo, PJI - neg., taktilní čití
neporušeno, Hautant neg.,
DK: reflexy L2-4 symetrické, přiměřené, L5-S2 symetrické, přiměřené, svalová síla
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frustně

nižší vlevo, spíš akrálně, tonus symetrický, taxe - lehce nepřesná bilat.,

Mingazzini pozitivní vlevo, PJI- neg.taktilní čití neporušeno, Lasségue volný bilat.,
stoj a chůze: stoj lez na špičkách i na patách, chůze v mezích normy, Romberg neg.
•

3.1.2006- vyšetření extrakraniálního úseku obou karotid:

oboustranně

identifikována ACC, ACI i ACE, obl. Bifurkace, stenotické změny

nezachyceny, známky difúzního ASC postižení, nízká rychlost na všech vyšetřovaných
cévách
•

3.1.2006 - CT mozku:

ischemické patrně bilokulární ložisko vpravo parietálně, atrofie mozku a mozečku,
aterosklerotické změny IC tepen
•

10.1.2006 - Radilogické oddělení - kontrolní CT mozku:

provedeno po podání kontrastní látky intravenózně, ischemické ložisko vpravo
parietálně

v bílé hmotě, mírný přetlak přes

střední čáru

doleva (do 5mm), atrofie mozku

a mozečku, skleróza interkraniálních průběhů arteria carotis interna bilat.

Indikace k RHB: LTV na lůžku se zaměřením na paretickou polovinu těla, nácvik
jemné motoriky ruky, nácvik chůze
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Diferenciální rozvaha:
Na základě diagnózy předpokládám:
•

změnu

•

poruchy aktivní i pasivní hybnosti

•

změnu pohybových stereotypů

•

poruchurovnováhy

•

poruchy jemné motoriky

•

poruchu čití

•

přítomnost pyramidovýchjevů

•

syndrom bolestivého ramene

•

poruchy fatické a gnostické

•

poruchy smyslů

•

poruchy paměti, intelektu, jednání a chápání

•

poruchy psychické

svalového tonu

paretických a spastických
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3.3. V stupní kineziologické vyšetření
(provedeno ve dnech 10.-13.1.2006)

status presens: Pacientka má bolesti hlavy po dlouhém čtení, nebo když myslí, cítí také
bolest zad kvůli dlouhému ležení.
BMI: 27,68

TK: 140/80

puls: 68/min

3.3.1. Vyšetření aspekcí

Statické vyšetření:
Vyšetření

•

sedu:

skoliotické držení (sinistroskolióza)s vrcholem v obl. Th7 kompenzované v obl.
horní Thp a dolní Thp

•

pravá tajle větší, pravý ramenní kloub níž

•

váha trupu přenesena vpravo

•

hloubka zakřivení páteře v sagitální rovině: olovnice se dotýká Thp v obl. Th3,
hyperlordóza Lp (5,5,cm vrchol lordózy - olovnice), vrchol lordózy Lp - L3

•

scapula allata bil.

•

asymetrické postavení lopatek -levá vzdálenější od páteře o 2cm

•

hlava v předsunu

Vyšetření

•

stoje:

stdj v prvním týdnu (10.-13.1.06) možný pouze s dopomocí fyzioterapeuta, od
16.1.06 stoji sama s lFH

•

LDK zatěžuje minimálně, stojí na vnější hraně levé nohy

•

podrobnější vyšetření

stoje nebylo možné kvůli poruše rovnováhy ve stoji

(pacientka nedokáže stát sama déle než lmin)
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Vyšetření

•

troftky kůže:

Pacientka má suchou kůži symetricky na celém těla, nejsušší je oblast lýtek,
předloktí a zad, udává, že suchou kůži měla celý život (tozn. před CMP).

•

Barva kůže: fyziologická, na celém těle stejná

•

Jizvy:
- na LDK - nad malleolus lateralis - 15cm dlouhá (distoproximálně), fyziologické
zbarvení v okolí, jizva po operaci levého kotníku
- na LDK- 1Ocm nad a Sem malleolus medialis- 15cm dlouhá (distoproximálně,
fyziologické zbarvení v okolí, jizva po operaci levého kotníku
- na levém předloktí na dorzální straně v obl.radia- 20cm dlouhá
( distoproximálně), fyziologické zbarvení v okolí, jizva po osteosyntéze radia

Závěr:

Pacientka zatěžuje při sedu i stoji více nepostiženou stranu těla. Porucha statiky
páteře - skoliotické držení, hyperlordóza Lp, vrchol Th kyfózy je výše, hlava v
předsunu. Asymetrie v obl. lopatek. Porucha rovnováhy ve stoji.
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3.3.2. Antropometrie:
Výška: 170cm
Váha: 80kg
HORNI KONCETINA
Délky
akromion-daktylion
akromion-epikondylus humeri lateralis
olecranon-processus styloideus ulnae
processus styloidei-daktylion
Obvody
relaxovaná paže
:flektovaná paže
přes loketní kloub
předloktí
zápěstí

přes hlavičky matakarpů

DOLNI KONCETINA
Délky
SIAS-malleolus medialis
trochanter maior-malleolus lateralis
caput fibule-malleolus lateralis
nejdelší prst-pata
Obvody
stehno
15 cm nad patelou
kolenní kloub přes patelu
lýtko
hlezenní kloub

Levá(cm)

Prav<!(cmJ

66
33
24
17

68
32
25
16

28
29
26
25
16
20

28
30
26
25
17
20,5

Levá(cm)

Pravá_(cm)

84
78
40
22

85
78
39
21

48
41,5
37,5
34
26

49
42
39
35
25

Závěr:

Levé končetiny jsou méně objemné než pravé - k hypotrofii LHK a LDK
dochází pravděpodobně kvůli neschopnosti provádět pohyb LHK a snížené svalové síle
LDK. Levý hlezenní kloub je objemnější díky fraktuře a operaci.

I
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3.3.3. Vyšetření kloubní pohyblivosti:
pomocí goniometrie:

aktivní pohyby:
HORNI KONCETINA

levá

~avá

ramenní kloub

s
F
R
T

nesvede
nesvede
nesvede
nesvede

s

nesvede

20- o- 180
180- o- o
90-0-90
20-0-110
loketní kloub

0-0-135
předloktí

R

nesvede

90- o- 90
zápěstí

s
F

s
F

s
s
F (flexe)
S (abd- add)
opozice
F
F

nesvede
50- o- 60
nesvede
5-o- 15
metakarpofalang_O]'j_ kloub.J!_ L-IV.
nesvede
10- o- 90
nesvede
20-0-20
proximální mezičlánkové klouby prstů
nesvede
0-0-100
distální mezičlánkové klouby prstů
nesvede
0-0-90
karpometakarpový kloub palce ruky
nesvede
0-0-30
nesvede
70-0-50
nesvede
3cm mezi palcem a malíkem
metakarpo[!1Jangpvý kloub_palce
nesvede
5-0-60
interfalangový kloub ]!_alce
nesvede
0-0-80
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DOLNI KONCETINA

levá

pravá
kyčelní kloub

S (SO)
S (S90)
F
R

s
s
T

s
F

s
s
F

s

15-0-90
10- o -70
15-0-110
10-0-110
40-0-30
40-0-30
45-0-30
45-0-20
kolenní kloub
0-0-135
o- o- 130
hlezenní kloub
0-0-50
10-0-50
5-o -10
15-0-20
metatarzofalangové klouby prstů L-IV.
nesvede
40-0-50
nesvede
0-0-10
distální a proximální intetj'alangový kloub prstů L-IV.
nesvede
plný rozsah
metatarzofalangový kloub palce nohy
pohyb je nemožný
30-0-50
pohyb je nemožný
0-0-20
intetj'alangový kloub palce nohy
nesvede
0-0-70
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gasivní pohyby
pravá

HORNI KONCETINA levá

s

ramenní kloub
30-0-180
180-0- o
80-0-90
30-0-130
loketní kloub
0-0-140

R

90~0-90

s
F
R

T

20-0-180
180-0- o
90-0-90
20-0-115
0-0-135

předloktí

90-0-90
zápěstf

s
F

s
F

s
s
F (flexe)
S (abd-add)
opozice
F
F

75-0-85
60- o -70
20-0-30
10-0-15
metakarpofalangový klouby L-W.
10-0-90
110-0-90
20-0-20
20-0-20
proximální mezičlánkové kloub)' prstů
0-0-100
0-0-100
distální mezičlánkové klouby prstů
0-0-90
0-0-90
karpometakarpový kloub palce ruky
0-0-30
0-0-30
70-0-45
70-0-50
5cm mezi palcem a malíkem 4cm mezi palcem a malíkem
metakarpofalangový kloub palce
5-0-70
5-0-60
interf_alangový kloub pake
0-0-80
0-0-80
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DOLNI KONCETINA
S (SO)
S (S90)
F
R

s
s
T

s
F

s
F

s

levá

pravá

kyčelní kloub
10-0-80
15-0-90
15-0-110
10-0-110
40-0-30
40-0-30
45-0-30
45-0-20
kolenní kloub
0-0-135
0-0-130
hlezenní kloub
10-0-50
5-0-50
20-0-40
20-0-30
metatarzofalangové klouby prstů L-W.
40-0-50
40-0-50
15-0-20
15-0-20
distální aJ!!'OXimální inteifalangový kloub prstů L-IV.
pLný rozsah pohybu
metatarzo{alanl[ový kloub palce nohjJ_
I pohyb je nemožný
30-0-50
pohyb je nemožný
20-0-20
inteďalangový kloub palce nohy
0-0-20
0-0-70

Závěr:

Snížený rozsah pohybu u horizontální ADD PHK není spojen s bolestí ani
tvrdou zarážkou. FL loketních kloubů je limitována masou nadloktí. Omezení rozsahů
pohybů

v pravém zápěstí je způsobeno frakturou ( 1991 ). Pacientka necítí bolest v obl.

tohoto kloubu. Omezení rozsahu FL pravého kyčelního kloubu s EX kolenním kloubem
je způsobena zkrácením flexorů kyčelru'ho kloubu (viz. vyšetření zkrácených svalů). FL
v kyčelním kloubu s FL kolenního kloubu je omezena objemem tkání v obl. břicha.
Aktivní i pasivní rozsah pohybu do VR pravého kyčelního kloubu limituje zkrácený m.
piriformis (viz. vyšetření zkrácených svalů). Nemožnost pasivm'ho ani aktivního pohybu
v metatarzofalangovém kloubu levého palce je způsobena úrazem (1999).
Nesvede aktivně EX a má potíže s provedením EV a IN v hlezenním kloubu
LDK.Nesvede aktivně ABD prstů ani palce PDK.
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ysetrem a tivmc po ryJ u ,p:
ROT
FL
LFL
EX

I vpravo
goo
I 50°
omezena na 3 I>_rsty
20°
l 40°
20°

ROT
FL
LFL
EX

nevyšetřeno

vlevo

Závěr:

Omezení rotace vpravo, LFL vlevo, EX i FL Cp. Omezení je způsobeno
zkrácením horní části levého m. trapezius (viz.
omezením joint play v obl. C 4-5 a C 5-6 (viz.

vyšetření

zkrácených

vyšetření joint play).

Vyšetření distancí na páteři:

Čepojův příznak: 8cm- 1Ocm
Stiborův příznak: nevyšetřen
Schoberův příznak: nevyšetřen

Ottův inklinační příznak: nevyšetřen
Ottův reklinační příznak: nevyšetřen

Forestierova flexe: negativní (Ocm)
Thomayerův příznak: nevyšetřen

Zkouška lateroflexe: nevyšetřena
Zkouška předklonu hlayy: negativní (Ocm)

Závěr:

Lze vyšetřit pouze obl. Cp - toto vyšetření v normě.
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svalů

dle Jandy) a

3.3.4.0hodnocení svalové síly
HORNI

Levá

Pravá *

nesvede
nesvede
nesvede
nesvede
nesvede
nesvede

5
5
5
5
5
4

nesvede
nesvede

5
5

nesvede
nesvede

4
4

nesvede
nesvede

5
5

svede proti gravitaci s lehkou dopomocí
svede s vyloučením gravitace
svede proti gi'_avitaci
svede proti gi'_avitaci
svede s vyloučením_gravitace
svede proti_g1:avitaci

5
45
4+
4
4+

svede s vyloučením__S!"avitace
svede proti gravitaci

45

svede proti gravitaci
nesvede
nesvede
nesvede

5
5
44+

nesvede
nesvede
nesvede
nesvede

5
4
1
3

KONČETINA

ramenní kloub
FL
EX
ABD
ADD
VR
ZR
loketní kloub
FL
EX
! předloktí

PRO

SUP
zápěstí

FL
EX
I

kyčelní kloub

FL
EX
ABD
ADD
VR
ZR
kolenní kloub
FL
EX
hlezenní kloub
FL
EX
IN
EV
prsty
FL
EX
ABD
ADD
*Legenda (7):

5 =sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor, odpovídá
100% normálu
4= sval provede lehce pohyb v plném rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější
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odpor, odpovídá 75% normálu
3 = sval dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže (proti váze
testované části těla), odpovídá 50% normálu
2 = sval je schopen vykonat pohyb v plném rozsahu, ale pouze s vyloučením gravitace,
nedokáže překonat ani malý odpor, odpovídá 25% normálu
1 = zás"kub, sval se při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k provedení pohybu,
odpovídá 10% normálu
O= při pokusu o pohyb sval nejeví žádné známky stahu
Závěr:

LHK nesvede žádný pohyb, nepalpuji ani záškub. LDK svede aktivní pohyby
v kyčelním, kolenním kloubu, a FL v hlezenním kloubu. Svalová síla pravé poloviny
těla

vyhovuje 100% - 75% normálu, velké oslabení nacházíme pouze u ABD a ADD

prstůPDK.

Ohodnoceni svalové s11y svalů obličeje:
Na levé

straně obličeje je

povislý oční a ústní koutek, vlevo je tvoření vrásek,

mrkání očním víčkem a elevace ústm'ho koutku omezena o 1/2, špulení rtů je
symetrické.
Závěr:

Snížená síla svalů levé poloviny obličeje.
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3.3.5.Vyšetření
Vyšetřena

hypermobility

rotace hlavy, zkouška šály (pouze PHK), zkouška založených paží

(pouzePHK).
Závěr:

Nebyla prokázána hypermobilita žádnou zkouškou.

3.3.6. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy
Levá

m.gastrocnemius
m.soleus
flexory kyčelního kloubu
abduktory kyčelm'ho kloubu - krátké
abduktora kyčelního kloubu - krátké
flexory kolenm'ho kloubu
tensor fasciae latae
m. rectus femoris
m. piriformis
paravertebrální svalstvo
m. trapezius - horní část
m. levator scapulae
stemocleidomastoideus
m. pectoralis major

o
o
o
o
o
o
2
2

o

Pravá
stupeň

1

o
o
1
1
1
2
1
1

neobjektivní vyšetření z důvodu obezity
2
1

o

o

1
stemální část - 1

1
stemální část - 1

Legenda (7): O- není zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2- velké zkrácení
Závěr:

Veliké zkrácení: m. tensor fasciae latae bil., m. rectus femoris 1. sin., m. trapezius horní část 1. sin. Zkrácení pravého m. piriformis limituje VR kyčelm'ho kloubu PDK.
Zkrácení horní části levého m. trapezius souvisí s omezením aktivních i pasivních
pohybůCp.
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3.3.7. Vyšetření reflexních změn - pomocí palpace:
•

vyšetření kůže

a podkoží - vyšetření trofiky jizev

-jizva na LDK- nad malleolus lateralis- fyziologická bariéra
- jizva na LDK- lOcm nad a 5cm malleolus medialis- fyziologická bariéra
-jizva na levém předloktí na dorzální

straně

v obl.radia - patologická bariéra

v distální části Gizva je zde tvrdá)
•

vyšetření svalů

- snížený tonus na celé LHK oproti PHk
- snížený tonus na celé LDK oproti PDK
- hypotrofie paravertebrálm'ho svalstva v obl. Lp bil.
- hypertonus paravertebrálního svalstva v obl.

střední

Thp vpravo

- hypertonus horní a střední části m.trapezius bil.- vlevo více

Závěr:

Patologická bariéra v obl. jizvy levého radia.. Snížený tonus v obl. levých
končetin,

svalová dysbalance v obl. paravertebrálního svalstva.
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3.3.8. Vyšetření pohybových stereotypů
dle Jandy
•

(čísla označují pořadí

zapojení

svalů při

pohybu):

ABD ramenního kloubu (vyšetřeno v sedu):
- LHK: nesvede

-PHK:
1) m. deltoideus + m. supraspinatus homolaterálně
2) m. trapezius kontralaterálně
3) m. trapezius homolaterálně
4) m. quadratus lumborum kontralaterálně
5) dolní fixátory lopatky homolaterálně
•

ABD kyčelního kloubu: tensorový mechanismus bil.

•

EX kyčelního kloubu:

- LDK:
1) m. gluteus maximus
2) ischiokrurální svaly
3) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp kontralaterálně
4) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp homolaterálně
5) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu kontralaterálně
6) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu homolaterálně

•

PDK:
1) ischiokrurální svaly
2) m. gluteus maximus
3) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp homolaterálně
4) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp kontralaterálně
5) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu homolaterálně
6) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu kontralaterálně

42

•

FL šíje: pohyb začíná předsunem a extenzí v CC přechodu

globální stereotypy
břišní

•

dýchání:

•

úchop: levá ruka nesvede, pravá svede pinzetový úchop, štipec, klíčový, kulový,
hákový i válcový

•

Vyšetření chůze:

chodí v doprovodu 2 fyzioterapeutů,

střední

baze, LDK došlapuje

na vnější hranu chodidla, neodvíjí přes celé chodidlo, kolenní kloub LDK flektuje
jen minimálně,

kyčelní

kloub LDK flektuje do 30°, krok LDK provádí

cirkumdukcí, trup v mírné flexi, krok LDK kratší, rytmus pomalý,

chůze

pomalá,

LHK v extenčním postavení, není souhyb této končetiny
Závěr:

Nesprávná chronologie zapojení svalů PDK při EX kyčelm'ho kloubu. Tensorový
mechanismus při ABD kyčelního kloubu bil.

Při

FL šíje

převažuje

m.

stemocleidomastoideus bil. nad hlubokými šíjovými flexory. Pacientka není schopna
samostatné chůze kvůli svalovému oslabení v obl. LDK a.poruše rovnováhy i ve stoji
(viz.

vyšetření

stoje).

3.3.9.Vyšetření joint

•

play:

končetiny:

chybí joint play: pately LDK laterálně a mediálně, hlavičky fibuly LDK

anteriomě

i posteriomě, hlavičky radia LHK posteriomě

•

vyšetření

Cp: chybí joint play C 4-5 a C 5-6 do LFL vlevo

•

vyšetření

žeber: joint play přítomna

Závěr: Omezení aktivních i pasivních pohybů v Cp souvisí s porušením joint play

v obl. C 4-5 a C 5-6.
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3.3.10. Neurologické vyšetření:
Pacientka je při vědomí, vnímání a jednání bpn., netrpí bludy ani iluzemi, paměť
krátkodobá i dlouhodobá v pořádku, dále viz. příloha (Hodnocení funkční nezávislosti).

3.3.10.1. Vyšetření končetin:

PHK:
- reflexy: bicipitální (C 5-6): 3, brachioradiální (C 6):3, tricipitální (C 7): 3,
flexorů prstů

(C8): 2

- hluboké i povrchové čití zachováno
- stereognózie - zachována (rozezná předměty, jejich hmotnost, velikost, tvar, materiál)

PDK:
- reflexy: patelární (L2-4): 3, Achillovy šlachy (L5-S2): 3, medioplantární (L5-S2): 2,
kožní plantární (L5-S2): 2
- hluboké i povrchové čití zachováno

LHK:
- reflexy: bicipitální (C 5-6): 5, brachioradiální (C 6): 5, tricipitální (C 7): 5,
flexorů prstů

(C8): 5

- čití:

povrchové:
taktilní: normestezie
termické: normestezie
diskriminační:

rozezná vzdálenost 1 cm na celé LHK

stereognózie: porušena (levou rukou rozpozná teplotu a některé materiály)
hluboké:
porucha polohocitu
porucha pohybocitu (nerozeznává konec pohybu a typ pohybu, který provádím)
palestezie porušena- vjem cítí jako dotyk (vyšetřeno
- držení LHK: Ramenní kloub ve
prsty ve

středním

středním

postavení.
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ladičkou

bez stupnice)

postavení, loketní kloub v extenzi,

zápěstí

a

LDK:

-reflexy: patelární (L2-4): 5, Achillovy šlachy (L5-S2): 5, medioplantární (L5-S2): 5,
kožní plantární (L5-S2): 5
-čití:

povrchové:
taktilní: normestezie
termické: normestezie
diskriminační:

rozezná vzdálenost 1,5cm na celé LDK

hluboké:
porucha polohocitu
porucha pohybocitu (nerozeznává konec pohybu a typ pohybu, který provádím)
palestezie: porušena- vjem popisuje jako vibraci až od obl. koleního kloubu
výš, níže cítí jen dotyk (vyšetřeno

ladičkou

bez stupnice)

tonus: hypertonus v obl. LHK a LDK
pyramidové jevy paretické

PHK: Mingazzini, Hanzal, Rusecký, Dufour, Barré: negativní
Fenomén retardace: negativní
PDK: Minigazzini: negativní, Barré: negativní, Fenomén retardace: nelze vyšetřit
LHK:

nevyšetřeno

LDK: Minigazzini: positivní, Barré: positivní, Fenomén retardace: nelze vyšetřit
pyramidové jevy spastické:

PHK: Hoffmann: negativní, Juster: negativní, Tramner: negativní
PDK: Babinskiho příznak: negativní, Chaddock: negativní, Oppenheim: negativní,
Vítkův sumační

fenomén: negativní, Rossolimo: negativní,

Žukovskij-Korylov: negativní
LHK: Hoffmann: negativní, Juster: negativní, Tramner: negativní
LDK: Babinskiho příznak: positivní, Chaddock: negativní, Oppenheim: negativní,
Vítkův sumační fenomén: positivní, Rossolimo: positivní, Žukovskij-Korylov: positivní
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3.3.10.2. Vyšetření trupu
kožní břišní rejlexy:_epigastrický (Th 7-8): nevýbavný, mezogastrický (Th 9-10):
nevýbavný, hypogastrický (Th 11-12): nevýbavný, anální reflex nevyšetřován 
anamnéza neukazuje na postižení inervace análního sfinkteru (S3-5)

povrchové čití:
diskriminační čití:

v obl. břicha rozezná vzdálenost větší než lem, v obl. zad 2cm

3.3.10.3. Vyšetření hlavových nervů:
vyšetření hlavy:

mezocefalický tvar

vyšetření hlavových nervů:

- n.I.: bpn.
- n.II.: bpn.
- n.III., IV., Vl.:

oční

bulby ve

středním

postavení, volně pohyblivé všemi

diplopie, strabismus ani nystagmus nejsou přítomny, zornice symetrické,

směry,

stejně

velké,

fotoreakce normální
- n.V.: kožní citlivost bpn., asymetrie - pokles levé tváře, levého ústm'ho a očm'ho
koutku, komeální a masseterový reflex výbavný, lehké potíže se žvýkáním, trofika
žvýkacího svalstva lehce oslabena vlevo
- n.VII.- Bellův příznak, labiální reflex a Chvostkův příznak negativní, nasopalpebrální
reflex výbavný, volní mimika- zhoršená na levé
vrásek na levé

straně čela

straně

(mrkání levým víčkem, tvoření

a elevace levého ústního koutku),

chuť

bpn.

- n.VIII.: sluch bpn., nystagmus nepřítomen, vyšetření vestibulámího systému viz.
vyšetření

rovnováhy

- n.IX., X., XI.: polykání bpn., řeč - lehké potíže s výslovností
- n.XII.: trofika a postavení jazyka v ústech i při plazení bpn.
vyšetření

krku: meningeální příznak: negativní
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3.3.10.4. Vyšetření funkce

mozečku

PHK: taxe - prst-nos: negativní, diadochokinéza:

nevyšetřeno

PDK: taxe - pata-koleno: hypometrie
LHK: taxe a diadochokinéza:
LDK: taxe - pata-koleno:

nevyšetřeno

intenční

tremor, hypometrie

3.3.10.5. Vyšetření rovnováhy

- test na polohovou závrať: neg.
- de Kleyn: negativní
- Hautant (na PHK): negativní
- Rhombergův stoj: nelze vyšetřit
-rovnovážné a vzpřimovací reakce (čísla označuj í pořadí zapojení segmentů do
pohybu):
otáčení

na bok vleže: 1) hlava, 2) PHK, 3) trup, 4) DK

sed: 1) FL hlavy, 2) FL trupu, 3) otočení celého těla na posteli, DK dolů z postele
postavení: 1) PDK +opora o lFH (v PHK), 2) EX trupu

3.3.10.6. Napínací manévry
Lasségue: negativní

Závěr:

Reflexy jsou snížené na PHK a PDK a zvýšené na LHK a LDK. Čití na pravé
polovině těla

odpovídá normě, na LHKje porušeno hluboké čití a stereognózie, na LDK

je porušen polohocit a pohybocit a v dolní polovině končetiny také palestezie.
Hypertonus v obl. LHK a LDK. Pyramidové jevy paretické přítomny na LDK i LHK (u
LHK nebylo možné končetinu do výchozí polohy ani nastavit). Na LHK nejsou
přítomny

pyramidové jevy spastické. Na LDK přítomny pyramidové jevy spastické:

Vítkův sumační fenomén, Rossolimo a Žukovskij-Korylov. Kožní břišní reflexy

nevýbavné. Asymetrie v obl.
obličeje,

obličeje,

snížení troftky žvýkacího svalstva levé poloviny

zhoršení volní mimiky levé strany obličeje, lehké potíže s výslovností. Porucha

taxe na DK. Rovnovážné a vzpřimovací reakce v pořádku.
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3.3.11. Speciální funk~ní testy
Hodnocenífunkční nezávislosti (legenda - viz. příloha): Pacientka je částečně
nesoběstačná,

zvládne osobní hygienu, oblékání, jídlo, netrpí poruchami paměti,

vnímání, vyjadřování ani řešení problémů.
osobě

a úplně závislá při zdolnávání

Při přemísťování je částečně

závislá na jiné

schodů.

Stav bolestivého ramene (legenda- viz. příloha): LHK:

stupeň

6 - bez bolesti ramene,

ale je přítomna scapula allata, dyskomfort v obl. levého ramenního kloubu

Stav kontroly rovnováhy (legenda- viz. příloha):
přetáčení

ke

straně

stupeň

4- schopna segmentového

postižení, správná statika v sedu, vzpřímená ve stoji

3.3.12. Závěr vyšetření:
Díky změně povrchové i hluboké citlivosti, tonu, hybnosti zatěžuje pacientka
více pravou- tedy nepostiženou- stranu těla.

Kvůli

této

skutečnosti

má skoliotické

držení trupu. Ve stoji se objevuje porucha rovnováhy, která ještě zvýrazňuje chybné
držení těla. Pacientka nepohybuje LHK, svalová síla LDKje snížena. Díky tomu jsou
postižené končetiny hypotrofické. V obl. trupového svalstva a

svalů DK byly zjištěny

svalové dysbalance, v obl. Cp snížená hybnost. Pacientka zatím nepociťuje bolest
v levém ramenním kloubu,

nicméně

se dle testu může jednat o počínající syndrom

bolestivého ramene. Pacientka netrpí poruchami paměti, intelektu, vnímání,
vyjadřování, jednání

ani řešení problémů, je soběstačná v lehu a sedu, zvládne osobní

hygienu, jídlo. Obtíže jí činí setrvání ve stoji déle než lmin a přemísťování.
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3.4. Krátkodobý a dlouhodobý

rehabilitační

plán

Cl1e terapie - obecné
•

soběstačnost

•

správný stereotyp sedu

•

reedukace stability ve stoji

•

samostatná chůze o jedné francouzské holi

•

správný stereotyp chůze

•

normalizace svalového tonu

•

prevence syndromu bolestivého ramene

•

udržení kloubní pohyblivosti

•

reedukace volních pohybů trupu

•

zlepšení stereognózie levé ruky

•

prevence sekundárních komplikací diagnózy

a samostatnost

Cl7e terapie speciální
•

prevence spasticity

•

udržení pasivních rozsahů pohybu na LHK

•

reedukace aktivru'ho pohyb LHK

•

zvýšení svalové síly LDK

•

rovnoměrné

zatížení obou DK
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Krátkodobý RHB plán
01:
otoků

•

prevence spasticity a

•

relaxace hypertonických svalů

•

ovlivnění

•

reedukace volních pohybů pomocí PNF

•

trénink rovnováhy v nízkých polohách

•

reedukace sedu a stoje

•

reedukace chůze

•

reedukace stereognózie

•

prevence dechových komplikací

nekontraktilních měkkých tkání v obl. jizvy na radiu LHK

Návrh:
•

polohování postižených končetin - prevence spasticity a

•

hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů:
počínajícím

•

otoků
(zařazeno při

spastickém držení LHK 17.1.)

PNF

1. a 2. diagonála,

flekční

i extenční vzorce pro HK- pasivně na LHK - pro normalizaci

tonu svalů LHK, reedukace aktivního pohybu LHK, prevence syndromu bolestivého
ramene, snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu ramennťho kloubu LHK
1. a 2. diagonála,

flekční

i extenční vzorce pro lopatku- aktivně levá lopatka - prevence

syndromu bolestivého ramene, posilení flxátorů lopatky
1. a 2. diagonála.

flekční

i

extenční

vzorce pro DK- aktivně s dopomocí na LDK -

reedukace aktivního pohybu extenzorů hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK
•

trénink rovnováhy v poloze na boku a v sedu

•

nácvik správného a vzpřímeného sedu a stoje

•

nácvik chůze v doprovodu 2 osob, v chodítku, o 1FH

•

trénink streognózie levé ruky
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•

dechová gymnastika

•

MT na obl. jizvy na levém předloktí

Dlouhodobý RHB plán
01:

•

zlepšení chůze o lFH a později bez pomůcek

•

prevence spasticity a otoků LHK

•

normalizaci tonu svalů LHK

•

prevence syndromu bolestivého ramene LHK

•

obnovu aktivního pohybu extenzorů hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly LDK

•

relaxace hypertonických svalů

•

vyšetření joint play v

obl. páteře z důvodu možných blokád následkem snížení

aktivity oproti normálu a dlouhého setrvávání v lehu a sedu
•

řešení

•

podrobné vyšetření svalových dysbalancí v obl. trupu a DK a jejich řešení

•

reedukace volních pohybů pomocí LHK

•

trénink rovnováhy ve vyšších polohách

•

reedukace sedu a stoje

•

reedukace

•

reedukace stereognózie

•

prevence dechových komplikací

lehké inkontinence

chůze
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Návrh:
•

polohování postižených končetin - prevence spasticity a otoků

•

hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů

•

PNF

1. a 2. diagonála,

flekční

i extenční vzorce pro HK- pasivně na LHK- pro normalizaci

tonu svalů LHK, reedukace aktivru'ho pohybu LHK, prevence syndromu bolestivého
ramene, snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu ramenru'ho kloubu LHK
1. a 2. diagonála,

flekční

i extenční vzorce pro lopatku- aktivně levá lopatka - prevence

syndromu bolestivého ramene, posílení fixátorů lopatky
1. a 2. diagonála,

flekční

i extenční vzorce pro DK- aktivně s dopomocí na LDK -

reedukace aktivního pohybu extenzorů hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK
•

trénink rovnováhy v poloze v sedu, na čtyřech a stoji

•

nácvik správného a vzpřímeného sedu a stoje

•

senzomotorickou stimulaci

•

nácvik chůze o 1FH a bez pomůcek

•

trénink streognózie levé ruky

•

dechová gymnastika

•

posílení svalů pánevru'ho dna

Fyzikální terapie (kvůli možnostem pracoviště neaplikována)
•

vířivka-

celková, teplota vody - indiferentní (34 °C-36°C), 20-30min

-zlepšení místního metabolismu a aktivace kožních receptorů (3)
•

kryoterapie - masáž ledovými kostkami v obl. spastických svalů (3)

•

elektrostimulace - diferentní malá katoda a indiferentní anoda s větší plochou,
uložení- obě na stejném svalu, monopolární dráždění, na oblast antagonistů
spastických svalů LHK, 3min, 3x denně, po dobu regenerace nervů LHK, efekt regenerace nervů, prevence svalové atrofie (12)
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3.5. Průběh rehabilitace
10.1.2006-1. návštěva (10:00-11:00)
status presens: Pacientka má bolesti hlavy po dlouhém čtení, nebo když myslí, cítí také

bolest zad kvůli dlouhému ležení.
vstupní vyšetření: anamnéza, vyšetření aspekcí, vyšetření kloubní pohyblivosti,

hodnocení funkční nezávislosti

11.1.2006 - 2. návštěva (10:00-11:30)
subjektivně:
kvůli

Má bolesti hlavy po dlouhém čtení, nebo když myslí, cítí také bolest zad

dlouhému ležení. V noci

špatně

spala, cítí se malátně, má potíže se stolicí

(průjem).

objektivně:

vstupní vyšetření: ohodnocení svalové síly,

vyšetření

globálních stereotypů,

neurologické vyšetření
cíl dnešní terapeutické jednotky: reedukace aktivního pohybu LHK, prevence syndromu

zmrzlého ramene na LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivního pohybu
extenzorů

hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly LDK, zlepšení stereotypu chůze,

reedukace stoje- snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: PNF -levá lopatka (pasivně), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), stoj

a nácvik chůze v doprovodu 2

fyzioterapeutů

instruktáž a autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK
výsledek: Bolesti zad a hlavy trochu ustoupily, cítí se unavena.

12.1.2006-3.
subjektivně:

návštěva

(10:00-11:30)

Cítí bolest zad kvůli dlouhému ležení. V noci spala lépe než předchozí noc,

cítí se malátně, ale je velmi aktivní (provádí pohyby velmi rychle), potíže se stolicí se
zlepšily.
objektivně:

vstupní vyšetření: neurologické vyšetření, antropometrie, vyšetření

hypermobility a zkrácených svalů
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cíl dnešní terapeutické jednotky: normalizace tonu v obl. šíje, uspíšení obnovy aktivm'ho
pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na LHK, posílení fixátorů lopatky,
uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu extenzorů hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly
LDK, vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace
stoje - snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: Protažením. trapezius- horní části bil. a m. stemocleidomastoideus bil.,
protažení m. piriformis 1. dx., PNF -levá lopatka (pasivně), LHK (pasivně) a LDK
(aktivně

s dopomocí), nácvik stoje za asistence 1 fyzioterapeuta a nácvik chůze v

doprovodu 2 fyzioterapeutů
instruktáž a autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,
dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu
výsledek: Cítí se dobře, bolest zad se zmírnila, protažením m. trapezius - horní části bil.
a m. stemocleidomastoideus bil. došlo ke

zvětšení

rozsahu pasivního i aktivního pohybu

do ROT vpravo FL a LFL vlevo v Cp (viz. tabulka).

Vyšetření

ROT
FL
LFL
EX

vlevo I vpravo
85°
I 65°
omezena na 2 prsty
35°
I 45°
nevyšetřeno

Vyšetření

ROT
FL
LFL
EX

pasivních pohybů Cp:

aktivních pohybůCp:

vlevo I vpravo
goo
I 60°
omezena na 2 prsty
30°
I 40°
20°
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13.1.2006-4. návštěva (10:00-11:30)
subjektivně:

Pacientka měla dobrou náladu (čekala návštěvu), potíže se stolicí už nemá,

ve stoji cítila točení hlavy.
objektivně:
vyšetření

zvýšený tonus v obl. horní části m. trapezius I. sin., vstupní vyšetření:

reflexních změn, joint play, pohybových stereotypů dle Jandy, ohodnocení

stavu bolestivého ramene a stavu kontroly rovnováhy

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení napětí horní části m. trapezius l.sin., obnova
joint play C 4-5 a C 5-6 do LFL vlevo, pately LDK laterálně a mediálně,

hlavičky

fibuly

LDK anteriorně i posteriorně, hlavičky radia LHK posteriorně, zlepšení posunlivosti
jizvy na levém předloktí, uspíšení obnovy aktivního pohybu LHK, prevence syndromu
zmrzlého ramene na LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu
extenzorů

hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly LDK, vylepšení stoje, zlepšení

stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje - snaha o rovnoměrné
zatížení obou DK

terapie: PIR na horní

část

m. trapezius l.sin, MB pro výše uvedená h omezení joint play,

MT na obl. jizvy na levém předloktí, PNF -levá lopatka (pasivně), LHK

(pasivně)

a

LDK (aktivně s dopomocí), nácvik stoje za asistence 1 fyzioterapeuta a nácvik chůze v
doprovodu 2 fyzioterapeutů

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,
dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní cvičení

zaměřené

na trupové svalstvo

výsledek: Došlo k obnovení joint play, snížení tonu horní části m. trapezius l.sin.
Pacientka se cítila unavena, večer začala pohybovat LHK v ramenním kloubu.

16.1.2006- 5. návštěva (10:30-11:30)
subjektivně:

Pacientka se cítila dobře, v pátek (13.1.2006) začala pohybovat LHK

v ramenním kloubu.
objektivně:

pohybuje LHK v ramenním kloubu s vyloučením gravitace do FL, ABD,

ADD, hypertonus horní

části

m. trapezius l.sin
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cíl dnešní terapeutické jednotky: PIR na horní část m. trapezius l.sin, zlepšení

posunlivosti jizvy na levém předloktí, uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu LHK,
prevence syndromu zmrzlého ramene na LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení
obnovy aktivru'ho pohybu extenzorů hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK,
vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje snaha o rovnoměrné zatížení obou DK, uspíšení obnovy funkce levé ruky
terapie: PIR na horní část m. trapezius l.sin, MT na obl. jizvy na levém předloktí, PNF -

levá lopatka (pasivně), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
stereognózie a úchopu levé ruky, nácvik stoje za asistence 1 fyzioterapeuta a nácvik
chůze

v doprovodu 2 fyzioterapeutů

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,

dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK, aktivní
cvičení

dolních končetin

výsledek: Pacientka se cítila dobře, snížení tonu horní části m. trapezius l.sin.

17.1.2006- 6.
subjektivně:
objektivně:

návštěva

(10:30-11:30)

Pacientka se cítí dobře.

Zvýšený tonus v obl.

flexorů

levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů.

Prsty, zápěstí a loketní kloub LHK ve flekčním držení.
cíl dnešní terapeutické jednotky: zlepšení posunlivosti jizvy na levém předloktí, snížení

tonu flexorů levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů,

uspíšení obnovy aktivm'ho

pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na LHK, posílení fixátorů lopatky,
uspíšení obnovy aktivru'ho pohybu extenzorů hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly
LDK, vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace
stoje - snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: MT na obl. jizvy na levém předloktí, hlazení spastických svalů LHK a

facilitace jejich antagonistů, PNF -levá lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a
LDK (aktivně s dopomocí), trénink rovnováhy v poloze na boku a v sedu, stoj a nácvik
chůze

v chodítku
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autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,

dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK, aktivní
cvičení

dolních končetin

výsledek: Prsty,

zápěstí

a loketní kloub LHK opět v extenčním postavení. Jizva na

levém předloktí je dobře posunlivá do všech směrů.

18.1.2006- 7.
subjektivně:

návštěva

(10:30-11:30)

Pacientka cítí bolest v levém ramenním kloubu, pohybuje LHK v loketním

kloubu.
objektivně:

Prsty,

Zvýšený tonus v obl.

zápěstí

flexorů

levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů.

a loketní kloub LHK ve :flekčním držení. Pacientka svede FL a EX

loketního kloubu LHK s vyloučením gravitace. Omezení pohybu v levém ramenním
kloubu do FL a ABD spojené s bolestí v krajní poloze (FL 160°, ABD 160°)
cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketm'ho kloubu,
prstů,

zápěstí

a

uspíšení obnovy aktivního pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu ramenru'ho kloubu LHK, posílení
fixátorů

lopatky, uspíšení obnovy aktivního pohybu extenzorů hlezenního kloubu,

zvýšení svalové síly LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky, vylepšení stoje, zlepšení
stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje - snaha o rovnoměrné
zatížení obou DK
terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá

lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (aktivně s dopomocí, pasivně) a LDK (aktivně s
dopomocí), trénink rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu
levé ruky, stoj a nácvik chůze v chodítku
autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,

dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní
cvičení

cvičení zaměřené

na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK, aktivní

dolních končetin

57

výsledek: Aktivním provedením diagonál pro LHK s dopomocí se opět nastartovala

spasticita (před PNF došlo k jejímu uvolnění technikou hlazení spastických svalů LHK
a facilitace jejich antagonistů), proto jsem pokračovala pouze v pasivním pohybu.
Bolest levého ramenm'ho kloubu ustoupila po PNF a rozsah pohybu je opět FL 180° a
ABD 180°. Prsty, zápěstí a loketní kloub LHK opět v extenčním postavení.

19.1.- 20.1.2006 - pacientka nemocná

23.1.2006- 8.
subjektivně:

návštěva

(10:30-11:00)

Pacientka se cítí opět dobře. V sobotu (21.1.2006 ) si zhmoždila pravý nárt

- ten následně otekl.Ve čtvrtek ( 19 .1.2006) pohnula prsty levé ruky, dnes prsty opět
nedokáže pohnout.

Stěžuje

si na bolest levého ramenního kloubu při pasivních

pohybech.
objektivně:

Zvýšený tonus v obl.

flexorů

levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů.

Prsty, zápěstí a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Omezení pohybu v levém
ramenním kloubu do FL a ABD spojené s bolestí v krajní poloze (FL 160°, ABD 160°),
zvýšený tonus flexorů levého loketm'ho kloubu oproti minulé návštěvě.
cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu,
prstů,

zápěstí

a

uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu ramenního kloubu LHK, posílení
fixátorů

lopatky, uspíšení obnovy aktivního pohybu extenzorů hlezenního kloubu,

zvýšení svalové síly LDK, vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové
síly LDK, reedukace stoje - snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá

lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, stoj a nácvik chůze v chodítku
autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,

dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní
cvičení

dolních končetin
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cvičení

PHK, aktivní

výsledek: Bolest levého ramenního kloubu ustoupila po PNF a rozsah pohybu je opět FL
180° a ABD 180°. Pacientka ušla v chodítku 15m.

Flekční

držení LHK není tak

výrazné, jako na počátku terapie.

24.1.2006- 9. návštěva (10:30-11:30)
subjektivně:

Cítí se malátná,

opět

se dostavily potíže se stolicí. Cítí pouze dyskomfort

v obl. levého ramenního kloubu. Otok nártu PDK ustoupil.
objektivně:

Tonus v obl.

zvyšuje. Prsty,

zápěstí

flexorů

levého loketm'ho kloubu,

zápěstí

a

prstů

se stále

a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Omezení pohybu

v levém ramenním kloubu do FL a ABD (FL 170°, ABD 170°).

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, zvýšení rozsahu pohybu ramenního kloubu LHK, posílení fixátorů lopatky,
uspíšení obnovy aktivního pohybu extenzorů hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly
LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky, vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze,
zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje - snaha o rovnoměrné zatížení obou DK

terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá
lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, stoj a
nácvik chůze v chodítku

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK,
dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace
trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK, aktivní
cvičení

dolních končetin

výsledek: Rozsah pohybu v levém ramenním kloubu je FL 180° a ABD 180°. Pacientka
ušla v chodítku 30m.

Flekční

držení LHK není tak výrazné, jako na počátku terapie.
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25.1.2006- 10. návštěva (10:30-11:30)
subjektivně:
objektivně:

Prsty,

Cítí se unavena. Cítí dyskomfort v obl. levého ramenru'ho kloubu.

Zvýšený tonus v obl.

zápěstí

flexorů

levého loketm'ho kloubu,

zápěstí

a

prstů.

a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Rozsah pohybu v levém

ramenním kloubu v normě.

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu extenzorů
hlezenru'ho kloubu, zvýšení svalové síly LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky,
vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje snaha o rovnoměrné zatížení obou DK

terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF -levá
lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, stoj a
nácvik chůze v chodítku

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a
stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin

výsledek: Pacientka ušla v chodítku 15m a cítila se unavena.

Flekční

držení LHK není

tak výrazné, jako na počátku terapie.

26.1.2006- ll.
subjektivně:

objektivně:

Prsty,

návštěva

(10:30-11:30)

Cítí bolest levého kolenního kloubu při chůzi.

Zvýšený tonus v obl.

zápěstí

flexorů

levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů.

a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Rozsah pohybu v levém

ramenním kloubu v normě.

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, snížení bolesti ramenního kloubu LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení
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obnovy aktivního pohybu extenzorů hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK,
uspíšení obnovy funkce levé ruky, vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení
svalové síly LDK, reedukace stoje- snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá

lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, stoj a
nácvik chůze v chodítku
autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a

stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin
výsledek: Pacientka ušla v chodítku 15m. Flekční držení LHK není tak výrazné, jako na
počátku terapie.

Bolest v levém ramenním kloubu při chůzi přetrvává.

27.1.2006- 12. návštěva (10:30-11:30)
subjektivně:

objektivně:

Cítí se dobře, necítí bolest levého kolenm'ho kloubu.

Zvýšený tonus v obl.

flexorů

levého loketm'ho kloubu,

zápěstí

a

prstů.

Prsty, zápěstí a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Rozsah pohybu v levém
ramenním kloubu v normě.
cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu,
prstů,

zápěstí

a

uspíšení obnovy aktivru'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivního pohybu extenzorů
hlezenm'ho kloubu, zvýšení svalové síly LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky,
vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá

lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, stoj a
nácvik chůze v chodítku
autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a

stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
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lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin

výsledek: Pacientka ušla v chodítku 30m. Flekční držení LHK není tak výrazné, jako na
počátku

terapie.

30.1.2006 -13.
subjektivně:
objektivně:

Prsty,

návštěva

Cítí se

(10:30-11:30)

dobře.

Zvýšený tonus v obl.

zápěstí

flexorů

levého loketního kloubu, zápěstí a

prstů.

a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Rozsah pohybu v levém

ramenním kloubu v normě.

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivního pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivního pohybu extenzorů
hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky,
vylepšení stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje snaha o rovnoměrné zatížení obou DK

terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá
lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, stoj a
nácvik chůze v chodítku a o 1FH v doprovodu fyzioterapeuta

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a
stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin

výsledek: Pacientka ušla 30m v chodítku a 50m o lFH. Došlo ke zlepšení stability stoje
i chůze.

Flekční

držení LHK není tak výrazné, jako na počátku terapie.
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31.1.2006 -14.
subjektivně:
objektivně:

Prsty,

návštěva

(10:30-11:30)

Cítí se dobře.

Zvýšený tonus v obl.

zápěstí

flexorů

levého loketního kloubu,

zápěstí

a

prstů.

a loketní kloub LHK ve flekčním držení. Rozsah pohybu v levém

ramenním kloubu v normě.

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketního kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivního pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, posílení fixátorů lopatky, uspíšení obnovy aktivm'ho pohybu extenzorů
hlezenního kloubu, zvýšení svalové síly LDK, uspíšení obnovy funkce levé ruky,
zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje - snaha o
rovnoměrné

zatížení obou DK

terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF - levá
lopatka (aktivně s dopomocí), LHK (pasivně) a LDK (aktivně s dopomocí), trénink
rovnováhy v poloze na boku a v sedu, trénink stereognózie a úchopu levé ruky, nácvik
chůze

o 1FH v doprovodu fyzioterapeuta

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a
stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin

výsledek: Pacientka ušla 80m o lFH. Ve stoji i
fyzioterapeuta, stabilita se zhoršuje s únavou.

chůzi je

Flekční

stabilní i bez asistence

držení LHK není tak výrazné,

jako na počátku terapie.

1.2.2006- 15. návštěva (9:30-11:30)
subjektivně:
objektivně:

Cítí se dobře.

výstupní vyšetření

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketm'ho kloubu, zápěstí a
prstů,

uspíšení obnovy aktivního pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stoje snaha o rovnoměrné zatížení obou DK
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terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF, LHK
(pasivně)

a LDK (aktivně s dopomocí), nácvik chůze o 1FH v doprovodu fyzioterapeuta

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a
stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin
výsledek: Pacientka ušla 1OOm o 1FH. Flekční držení LHK není tak výrazné, jako na
počátku

terapie.

2.2.2006 -16.
subjektivně:
objektivně:

návštěva

(9:30-11:30)

Cítí se dobře.

výstupní vyšetření

cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení tonu flexorů levého loketm'ho kloubu,
prstů,

zápěstí

a

uspíšení obnovy aktivru'ho pohybu LHK, prevence syndromu zmrzlého ramene na

LHK, stoje, zlepšení stereotypu chůze, zvýšení svalové síly LDK, reedukace stojesnaha o rovnoměrné zatížení obou DK
terapie: hlazení spastických svalů LHK a facilitace jejich antagonistů, PNF, LHK
(pasivně)

a LDK (aktivně s dopomocí), nácvik chůze o 1FH v doprovodu fyzioterapeuta

autoterapie: pasivní pohyby LHK, polohování LHK, nácvik úchopu LHK a
stereognózie, dechová gymnastika, aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky,
lehké rotace trupu, aktivní cvičení zaměřené na trupové svalstvo, aktivní cvičení PHK,
aktivní cvičení dolních končetin
výsledek: Pacientka ušla 1OOm o 1FH. Flekční držení LHK není tak výrazné, jako na
počátku

terapie.
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Autoterapie:
•

polohování LHK - podložení polštářkem v poloze vleže na břiše, na zádech, na
boku, v sedu a ve stoji -prevence spasticity a otoků

•

pasivní pohyby LHK- provádí PHK
-uchopí levou ruku pravou (proplete prsty) a provádí diagonální pohyby
v ramenním kloubu
- uchopí levé nadloktí pravou rukou (a snaží se o uchopení pravého nadloktí
levou rukou), provádí cirkumdukci v ramenních kloubech
- pasivní pohyby v loketním kloubu,

•

zápěstí

a ruce LHK

aktivní cvičení dolních končetin - posilování v sedu (extenzory hlezenních a
kolenních kloubů), posilování v lehu (mm.glutei, extenzory hlezenních a kolenních
kloubů,

flexory

kyčelních,

kloubů - stlačování

kolenních a hlezenních kloubů, adduktory kyčenlích

overbalu a abduktory kyčelních kloubů - roztahování

Therabandu)
•

aktivní

cvičení

PHK - v sedu (flexory ramenního, loketního kloubu a zápěstí,

abduktory ramenm'ho kloubu, extensory ramenm'ho, loketm'ho kloubu a zápěstí)
•

trénink levé ruky - stereognózie, nácvik úchopu (pasivní vedení pravou rukou při

•

všedních činnostech- šroubování zátky, úchop předmětů, ... )

aktivní

cvičení zaměřené

na trupové svalstvo -vleže na zádech - vtahování

pánevního dna, posilování m.transversus abdominis

(tlačí

lopatky dolů, vtáhne

žebra při výdechu)
•

v sedu- aktivní pohyby v Cp do FL, FLF a ROT, zásuvky, lehké rotace trupu prevence bolestí a ztuhlosti následkem dlouhého ležení

•

dechová gymnastika
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3.6. Výstupní kineziologické vyšetření
(provedeno ve dnech 1.-2.2.2006)

status presens: Cítí dyskomfort v obl. levého ramenního kloubu, jinak se cítí dobře.
BMI: 27,68

TK: 140/80

puls: 70/min

3.6.1. Vyšetření aspekcí

Statické vyšetření:
Vyšetření

sedu:

•

skoliotické držení (sinistroskolióza) přetrvává, není však již tak výrazné

•

pravá tajle větší, pravý ramenní kloub níž

•

váha trupu přenesena vpravo

•

hloubka zakřivení páteře v sagitální rovině: olovnice se dotýká Thp v obl. Th3,
hyperlordóza Lp (4,5cm vrchol lordózy - olovnice), vrchol lordózy Lp - L3

•

scapula allata bil. - symetricky

•

hlava v předsunu

Vyšetření

stoje:

•

stojí vzpřímeně s 1FH v PHK, nemá potíže s rovnováhou ve stoji

•

stále přenáší více váhy na PDK, ale zatěžuje také LDK, na LDK stojí na celé ploše
chodidla- větší zátěž je na patě

•

sešikmení pánve vpravo dolů

•

- rotace pánve i trupu (více je rotována pánev)

•

hloubka zakřivení páteře v sagitální rovině: olovnice se dotýká Thp v obl. Th3,
hyperlordóza Lp (Sem vrchol lordózy- olovnice), vrchol lordózy Lp- L3

•

skoliotické držení (sinistroskolióza) přetrvává, není však již tak výrazné

•

pravá tajle větší

•

pravý ramenní kloub níž než levý
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•

scapula allata biL - symetricky

•

hlava v přesunu

Vyšetření

•

trofiky kůže:

Pacientka má suchou kůži symetricky na celém těla, nejsušší je oblast lýtek,
předloktí

a zad, udává, že suchou kůži měla celý život (tozn.

•

Barva kůže: fyziologická, na celém těle stejná

•

Jizvy:

před

CMP).

- na LDK - nad malleolus lateralis - 15cm dlouhá (distoproximálně), fyziologické
zbarvení v okolí, jizva po operaci levého kotm'ku
- na LDK- 1Ocm nad a Sem malleolus medialis - 15cm dlouhá (distoproximálně,
fyziologické zbarvení v okolí, jizva po operaci levého kotníku
- na levém předloktí na dorzální straně v obl.radia - 20cm dlouhá
(distoproximálně), fyziologické zbarvení v okolí, jizva po osteosyntéze radia
Závěr:

Skoliotické držení není již tak výrazné, jak při vstupním vyšetření, váha je stále
přenesena více

vpravo, ale pacientka již více zatěžuje také postiženou stranu.

Hyperlordóza Lp je výraznější ve stoji, v sedu se zmenšila o lem.

Přetrvává

scapula

allata bil., nyní jsou však lopatky již symetricky vzdálené od páteře. Zlepšení rovnováhy
ve stoji. Posunlivost jizvy v obl. levého radia dobrá.

67

3.6.2. Antropometrie:

Výška: 170cm
Váha: 80kg
HORNI KONCETINA
Délky
akromion-daktylion
akromion-epikondylus humeri lateralis
olecranon-processus styloideus ulnae
processus styloidei-daktylion
Obvody
relaxovaná paže
flektovanápaže
' přes loketní kloub
I

předloktí

zápěstí

přes hlavičky matakarpů

DOLNI KONČETINA
Délky
SIAS-malleolus medialis
trochanter maior-malleolus lateralis
caput fibule-malleolus lateralis
nejdelší prst-pata
Obvody
stehno
15 cm nad patelou
kolenní kloub přes patelu
lýtko
hlezenní kloub
Závěr:

Levá(cm)

Pravá(cm)

66
33
24
17

68
32
25
16

28
29
26
25
16
20

28
30
26
25
17
20,5

Levá(cm)

Pravá (cm)

84
78
40
22

85
78
39
21

49
41 ,5
37,5
34
26

49
42
39
35
25

O 1cm se zvýšil objem levého stehna.
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3.6.3. Vyšetření kloubní pohyblivosti:

pomocí goniometrie:
aktivní pohyby:
HORNI KONCETINA

pravá

levá

s

ramenní kloub
10- o -90
150-0-0
nesvede
nesvede
loketní kloub
--0-90

R

nesvede

s
F
R
T

20- o- 180
180- o- o
90-0-90
20-0-110
0-0-135

předloktí

90-0-90
zápěstí

s
F

s
F

s
s
F (flexe)
S (abd- add)
opozice
F
F

nesvede
50- o- 60
nesvede
5-o- 15
metakarpofalangový klouby L-W.
nesvede
10- o- 90
nesvede
20-0-20
proximální mezičlánkové klouby prstů
0-0-100
nesvede
distální mezičlánkové klouby prstů
nesvede
0-0-90
karpometakarpový kloub palce ruky
nesvede
0-0-30
nesvede
70- o- 50
nesvede
3cm mezi palcem a malíkem
metaka1J!ofalanf{ový kloub palce
nesvede
5-0-60
interfalangový kloub palce
nesvede
0-0-80
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DOLNI KONCETINA

pravá

levá
kyčelní kloub

S (SO)
S (S90)
F
R

s
s
T

s
F

s
s
F

s

10-0-70
15- o- 90
10-0-110
15-0-110
40-0-30
40-0-30
45-0-20
45-0-30
kolenní kloub
o- o- 130
0-0-135
hlezenní kloub
0-0-50
10- o- 50
5-o -10
15- o -20
metatarzofalangové klouby prstů L-IV.
nesvede
40- o- 50
0-0-10
nesvede
distální a proximální interfalangový kloub prstů L-IV.
nesvede
plný rozsah
metatarzofalangový kloub palce nohy
pohyb je nemožný
30- o- 50
pohyb je nemožný
o -0-20
interfalangový kloub palce nohy
nesvede
0-0-70
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pasivní pohyby

HORNI KONCETINA

s
F
R
T

s

levá

pravá

ramennf kloub
30-0-180
180-0- o
80-0-90
30-0-130
loketnf kloub
0-0-140

20-0-180
180-0- o
90-0-90
20-0-115
0-0-135

předloktí

R

90-0-90

90-0-90
zápěstf

s
F

s
F

s
s
F (flexe)
S (abd-add)
opoZice
F
F

75-0-85
60- o-70
20-0-30
10-0-15
metakarpofalangový klouby L-W.
10-0-90
10-0-90
20-0-20
20-0-20
proximální mezičlánkové klouby_p!'stů
0-0-100
0-0-100
distální mezičlánkové klouby prstů
0-0-90
0-0-90
karpometakarpový kloub palce ruky
0-0-30
0-0-30
70-0-45
70-0-50
5cm mezi palcem a malíkem 4cm mezi palcem a malíkem
metakarpofalangový kloub palce
5-0-70
5-0-60
intetfalangový kloub palce
0-0-80
0-0-80
levá
pravá

71

DOLNI KONCETINA
S (SO)
S (S90)
F
R

s
s
T

s
F

s
F

s
Závěr:

levá

pravá

kyčelní kloub
15-0-90
10-0-80
15-0-110
10-0-110
40-0-30
40-0-30
45-0-20
45-0-30
kolenní kloub
0-0-135
0-0-130
hlezenní kloub
5-0-50
10- o- 50
20-0-40
20-0-30
metatarzofalangové klouby prstů L-IV.
40-0-50
40-0-50
15-0-20
15-0-20
distální a proximální interfalangový kloub prstů L-IV.
plný rozsah pohybu
metatarzofalangový kloub palce nohy
pohyb je nemožný
30-0-50
20-0-20
I pohyb je nemožný
inter:f!llangol'j_ kloub ]!_alce noh_;J__
0-0-20
0-0-70

Omezení rozsahu FL pravého kyčelního kloubu s EX kolenním kloubem je

způsobena

zkrácením flexorů kyčelního kloubu (viz. vyšetření zkrácených svalů).

Rozsah aktivního i pasivního pohybu do VR v pravém kyčelním kloubu v normě.

'yse rem a IVDIC po lYI U
vlevo l vpravo
goo
ROT
l 60°
FL
omezena na 2 prsty
LFL
30°
l 40°
EX
20°

Závěr:

)

Zlepšení pasivního i aktivního rozsahu pohybu do ROT vpravo, LFL vlevo a FL.

Stále však přetrvává asymetrie oproti druhé straně v pohybu do ROT a LFL.
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Vyšetření distancí na páteři:

Čepojův příznak: 8cm - 1Ocm
Stiborův příznak: nevyšetřen

Schoberův příznak: nevyšetřen
Ottův inklinační příznak: nevyšetřen
Ottův reklinační příznak: nevyšetřen

Forestierova flexe: negativní (Ocm)
Thomayerův příznak: nevyšetřen

Zkouška lateroflexe:

nevyšetřena

Zkouška předklonu hlavy: negativní (Ocm)

Závěr:

Lze vyšetřit pouze obl. Cp - toto vyšetření v normě.
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3.6.4.0hodnocení svalové síly
HORNI
KONČETINA
ramenní kloub
FL
EX
ABD
ADD
VR
ZR
loketní kloub
FL
EX

Levá

Pravá *

svede s vyloučením gravitace do 90°
svede s vyloučením gravitace do 1oo
svede proti gravitaci do 150°
nesvede
nesvede
nesvede

5
5
5
5
5

4

svede s vyloučením gravitace
nesvede

5
5

nesvede
nesvede

4
4

nesvede
nesvede

5
5

předloktí

PRO
SUP
zápěstí

FL
EX
kyčelní kloub

FL
EX
ABD
ADD
VR
ZR
kolenní kloub
FL
EX
hlezenní kloub
FL
EX
IN
EV
prsty
FL
EX
ABD
ADD

svede proti gravitaci s lehkou dopomocí
svede proti gravitaci
svede proti gravitaci
svede proti gravitaci
svede proti gravitaci
svede proti gravitaci

5

45

4+
4
4+

svede proti gravitaci
svede proti gravitaci

4-

svede s kladením lehkého odporu
nesvede
nesvede
nesvede

5
5

nesvede
nesvede
nesvede
nesvede

5

44+
5

4
1
3

*Legenda (dle Jandova Funkčního svalového testu):
5 = sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor, odpovídá
100% normálu
4= sval provede lehce pohyb v plném rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější
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odpor, odpovídá 75% normálu
3 = sval dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže (proti váze
testované části těla), odpovídá 50% normálu
2 =sval je schopen vykonat pohyb v plném rozsahu, ale pouze s vyloučením gravitace,
nedokáže překonat ani malý odpor, odpovídá 25% normálu
1 = záškub, sval se při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k provedení pohybu,
odpovídá 10% normálu
O= při pokusu o pohyb sval nejeví žádné známky stahu
Závěr::

Pacientka je již schopna vykonávat některé pohyby v levém ramenním a

loketním kloubu. Není schopna extendovat hlezenní kloub, extendovat a flektovat prsty
na LDK. Svalová síla pravé poloviny těla se nezměnila.

Ohodnocení svalové s11y svalů obličeje:

Levý oční koutek je povislý méně (zlepšení o 2/3), tvoření vrásek, mrkání
víčkem

a elevace ústního koutku vlevo bez omezení, špulení rtů je symetrické.

Závěr: Obličej

je již téměř symetrický.

3.6.5.Vyšetření hypermobility
Vyšetřena

rotace hlavy, zkouška šály (pouze PHK), zkouška založených paží

(pouzePHK).
Závěr:

Nebyla prokázána hypermobilita žádnou zkouškou.
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očním

3.6.6. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Pravá

Levá

m.gastrocnemius
m.soleus
flexory kyčelního kloubu
abduktory kyčelního kloubu - krátké
abduktora kyčelního kloubu - krátké
flexory kolenního kloubu
tensor fasciae latae
m. rectus femoris
m. piriformis
paravertebrální svalstvo
m. tra.pezius - horní část
m. levator sca.Qulae
stemocleidomastoideus
m. pectoralis major

o
o
o
o
o
o

stupeň

o
o

1

1
1
I
2
I

2
2

o

o

neobjektivní vyšetření z důvodu obezity
I
I

o

o

I
stemální část - I

I
sternální část - 1

Legenda: O- není zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení
Závěr:

Pravý m. piriformis již není zkrácen, horní část levého m. trapezius je zkrácena

- nyní

stupeň

I.

3.6. 7. Vyšetření reflexních změn - pomocí palpace:

•

vyšetření kůže

a podkoží - vyšetření trofiky jizev

-jizva na LDK- nad malleolus lateralis- fyziologická bariéra
-jizva na LDK- I Ocm nad a Sem malleolus medialis -fyziologická bariéra
- jizva na levém předloktí na dorzální

straně

v obl.radia - fyziologická bariéra

v distální části Gizva je zde tvrdá)
•

vyšetření svalů

- snížený tonus

extenzorů

LHK oproti tonu extenzorů PHK

- zvýšený tonus flexorů LHK oproti tonu flexorů PHK
- snížený tonus na celé LDK oproti PDK
- hypotrofie paravertebrálru'ho svalstva v obl. Lp bil.
- hypertonus paravertebrálru'ho svalstva v obl.

střední

Thp vpravo

- hypertonus horní a střední části m.trapezius bil. - vlevo více
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Závěr:

Fyziologická bariéra v obl. kůže a podkoží jizvy na levém předloktí. Došlo ke

zvýšení tonu flexorů na LHK, tonus extenzorů LHK a tonu svalstva LDK zůstává
snížený oproti PHK a PDK.

Přetrvává také

svalová dysbalance v obl. paravertebrálního

svalstva.

3.6.8. Vyšetření pohybových
dle Jandy
•

stereotypů

(čísla označují pořadí

zapojení

svalů při

pohybu):

ABD ramenm'ho kloubu (vyšetřeno v sedu):
- LHK: svede pohyb pouze v ramenním kloubu - pohyb začíná elevací ramene a
souhybem trupu doprava, pohyb provádí levý m.deltoideus a levý m.trapezius
-PHK:
1) m. deltoideus + m. supraspinatus homolaterálně
2) m. trapezius kontralaterálně
3) m. trapezius homolaterálně
4) m. quadratus lumborum kontralaterálně
5) dolní fixátory lopatky homolaterálně

•

ABD kyčelního kloubu: tensorový mechanismus bil.

•

EX kyčelního kloubu:
-LDK:
1) m. gluteus maximus
2) ischiokrurální svaly
3) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp kontralaterálně
4) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp homolaterálně
5) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu kontralaterálně
6) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu homolaterálně

•

PDK:
1) ischiokrurální svaly
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2) m. gluteus maximus
3) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp homolaterálně
4) paravertebrální extenzory trupu v obl. Lp kontralaterálně
5) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu homolaterálně
6) paravertebrální extenzory trupu v obl. Th-L přechodu kontralaterálně
•

FL šíje: pohyb začíná předsunem a extenzí v CC přechodu

globální stereotypy
břišní

•

dýchání:

•

úchop: levá ruka nesvede, pravá svede pinzetový úchop, štipec, klíčový, kulový,
hákový i válcový

•

Vyšetření chůze:

chodí o 1FH v PHK s doprovodem, LDK došlapuje na celé

chodidlo, LDKje více zatížena než při vstupní vyšetření, stále je však větší váha
na PDK, váha je více na patě, neodvíjí přes celé chodidlo, kolenní kloub LDK
flektuje do 40°, kyčelní kloub LDK do 30°, krok LDK provádí cirkumdukcí jen
při únavě,

kroky stejně dlouhé, rytmus pomalý, chůze pomalá, trup i hlava jsou

vzpřímené,

do

Závěr:

schodů

LHK ve flekčním držení, není souhyb této končetiny, nesvede chůzi

ani ze

schodů,

ujde 1OOm bez velké únavy

Pacientka je schopna chůze o 1FH s doprovodem 1 osoby. Došlo ke zlepšení

rovnováhy při chůzi,

většímu

zatížení LDK při chůzi, zlepšení flexe v kolenním kloubu

LDK, došlapu na chodidlo LDK.
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3.6.9.Vyšetření joint

•

končetiny:
anteriomě

play:

chybí joint play: pately LDK laterálně a mediálně, hlavičky fibuly LDK
i posteriomě, hlavičky radia LHK posteriomě, distálního radioulnárního

kloubu
•
•

vyšetření

Cp: přítomna joint play C 4-5 a C 5-6 do LFL vlevo
vyšetření žeber: joint play přítomna

Závěr:

Blokády v obl. končetin přetrvávají, v obl. Cp se je podařilo odstranit.

3.6.10. Neurologické vyšetření:
Pacientka je při vědomí, vnímání a jednání bpn., netrpí bludy ani iluzemi, paměť
krátkodobá i dlouhodobá v pořádku, dále viz.

příloha

(Hodnocení funkční nezávislosti).

3.6.10.1. Vyšetření končetin:

PHK:
- reflexy: bicipitální (C 5-6): 3, brachioradiální (C 6):3, tricipitální (C 7): 3,
flexorů prstů

(C8): 2

- hluboké i povrchové čití zachováno
- stereognózie - zachována (rozezná předměty, jejich hmotnost, velikost, tvar, materiál)

PDK:
- reflexy: patelámí (L2-4): 3, Achillovy šlachy (L5-S2): 3, medioplantámí (L5-S2): 2,
kožní plantámí (L5-S2): 2
- hluboké i povrchové čití zachováno

LHK:
- reflexy: bicipitální (C 5-6): 5, brachioradiální (C 6): 5, tricipitální (C 7): 3,
flexorů prstů

(C8): 5

- čití:

povrchové:
taktilní: normestezie
termické: normestezie
diskriminační:

rozezná vzdálenost 1 cm na celé LHK
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stereognózie: porušena - levou rukou rozpozná velikost, teplotu a některé
materiály
hluboké:
porucha polohocitu
porucha pohybocitu (nerozeznává konec pohybu a typ pohybu, který provádím)
palestezie porušena- palestezie porušena- vjem cítí jako vibraci od loketného
kloubu výš, od loketního kloubu níž cítí jen dotyk (vyšetřeno

ladičkou

bez

stupnice)
- držení LHK: prsty,

zápěstí

a loketní kloub LHK ve :flekčním držení

LDK:
- reflexy: patelární (L2-4): 5, Achillovy šlachy (L5-S2): 2, medioplantární (L5-S2): 2,
kožní plantární (L5-S2): 2
- čití:
povrchové:
taktilní: normestezie
termické: normestezie
diskriminační:

rozezná vzdálenost 1,Sem na celé LDK

hluboké:
porucha polohocitu
porucha pohybocitu (nerozeznává konec pohybu a typ pohybu, který provádím)
palestezie: porušena- vjem popisuje jako vibraci až od obl. koleního kloubu
výš, níže cítí jen dotyk (vyšetřeno

ladičkou

bez stupnice)

tonus: hypertonus v obl. LHK a LDK
pyramidové jevy paretické
PHK: Mingazzini, Hanzal, Rusecký, Dufour, Barré: negativní
Fenomén retardace: negativní
PDK: Minigazzini: negativní, Barré: negativní, Fenomén retardace: negativní
LHK:

nevyšetřeno

LDK: Minigazzini: positivní, Barré: positivní, Fenomén retardace: positivní

pyramidové jevy spastické:
PHK: Hoffmann: negativní, Juster: negativní, Tramner: negativní
PDK: Babinskiho příznak: negativní, Chaddock: negativní, Oppenheim: negativní,
Vítkův sumační

fenomén: negativní, Rossolimo: negativní,

Žukovskij-Korylov: negativní
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LHK: Hoffmann: negativní, Juster: negativní, Tramner: negativní
LDK: Babinskiho příznak: positivní, Chaddock: negativní, Oppenheim: negativní,
Vítkův sumační fenomén: positivní, Rossolimo: positivní, Žukovskij-Korylov: positivní

3.6.10.2. Vyšetření trupu
kožní břišní rejlexy:_epigastrický (Th 7-8): nevýbavný, mezogastrický (Th 9-10):
nevýbavný, hypogastrický (Th 11-12): nevýbavný, anální reflex nevyšetřován 
anamnéza neukazuje na postižení inervace análm'ho sfinkteru (83-5)

povrchové čití:
diskriminační čití:

v obl. břicha rozezná vzdálenost větší než lem, v obl. zad 2cm

3.6.10.3. Vyšetření hlavových nervů:
vyšetření hlavy:

mezocefalický tvar

vyšetření hlavových nervů:

- n.l.: bpn.
- n.II.: bpn.
- n.III., IV., Vl.: n.III., IV., Vl.:

oční

všemi

směry,

stejně

velké, fotoreakce normální

bulby ve

středním

postavení, volně pohyblivé

diplopie, strabismus ani nystagmus nejsou přítomny, zornice symetrické,

- n.V.: kožní citlivost bpn., asymetrie - pokles levé tváře, levého ústního a očru'ho
koutku, komeální a masseterový reflex výbavný, nemá potíže se žvýkáním, trofika
žvýkacího svalstva symetrická
- n.VII.:

Bellův příznak,

labiální reflex a Chvostkův příznak negativní, nasopalpebrální

reflex výbavný, volní mimika- zhoršené tvoření vrásek na levé
- n.VIII.: sluch bpn., nystagmus nepřítomen,
vyšetření

vyšetření

rovnováhy

- n.XII.: trofika a postavení jazyka v ústech i při plazení bpn.

krku: meningeální příznak: negativní

3.6.10.4. Vyšetření funkce

mozečku

PHK: taxe- prst-nos: negativní, diadochokinéza: nevyš~třeno
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bpn.

vestibulámího systému viz.

- n.IX., X., XI.: polykání bpn., řeč - lehké potíže s výslovností

vyšetření

straně čela, chuť

PDK: taxe - pata-koleno: hypometrie
LHK: taxe a diadochokinéza:
LDK: taxe - pata-koleno:

nevyšetřeno

intenční

tremor, hypometrie

3.6.10.5. Vyšetření rovnováhy

-test na polohovou závrat': neg.
- de Kleyn: negativní
- Hautant (na PHK): negativní
- Rhombergův stoj: nelze vyšetřit
- rovnovážné a vzpřimovací reakce (čísla označují pořadí zapojení segmentů do
pohybu):
otáčení

na bok vleže: 1) hlava, 2) PHK, 3) trup, 4) DK

sed: 1) FL hlavy, 2) FL trupu, 3) otočení celého těla na posteli, DK dolů z postele
postavení: 1) PDK +opora o 1FH (v PHK), 2) EX trupu

3.6.10.6. Napínací manévry
Lasségue:negativní

Závěr:

Normoreflexie tricipitálního reflexu na LHK, hyporeflexie reflexu Achillovy

šlachy, medioplantárního a kožm'ho plantárního reflexu LDK. Ve vstupním vyšetření
zde byla vyšetřena hyperreflexie. Došlo ke zlepšení vibračm'ho

čití

na LHK a

stereognózie. Trofika a síla žvýkacího svalstva je již symetrická, došlo ke zlepšení volní
mimiky. Pyramidové jevy spastické na LDK přetrvávají.

3.6.11. Speciální funkční testy

Hodnocenífunkční nezávislosti (legenda - viz. příloha): Pacientka je částečně
nesoběstačná,

zvládne osobní hygienu, oblékání, jídlo, netrpí poruchami paměti,

vnímání, vyjadřování ani řešení problémů.
osobě

a úplně závislá při zdolávání

Při přemísťování je částečně

závislá na jiné

schodů.

Stav bolestivého ramene (legenda - viz. příloha): LHK:
omezená jen na rameno
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stupeň

4-

občasná

bolest v HK

Stav kontroly rovnováhy (legenda - viz.příloha):

stupeň

5 - schopna dynamického

vyrovnávání ze strany na stranu v sedu, udrží sed se zatížením postrky, svede krok
vpřed

postiženou DK, dokáže přenést těžiště

Závěr:

V testu hodnocení funkční nezávislosti není patrna změna, nicméně pacientka

používá jinou pomůcku při přemísťování a nepotřebuje již asistenci 2 osob. Také její
rovnováha se zlepšila.Došlo ke zlepšení kontroly rovnováhy o 1 stupeň a zhoršení stavu
bolestivého ramene o 2

stupně.

3.6.12. Závěr vyšetření:
Pacientka stále zatěžuje více PDK při stoji i

chůzi

a přetrvává také skoliotické

držení trupu, zatížení PDK ani skoliotické držení trupu však není tak výrazné.
Rovnováha se zlepšila, pacientka však ještě není schopna chůze bez asistence 1 osoby.
Pacientka pohybuje LHK v ramenním kloubu (FL, EX, ABD) a loketním kloubu (FL),
svalová síla LDKje stále snížena. Postižené končetiny jsou stále hypotrofické. V obl.
trupového svalstva a

svalů

DK byly zjištěny svalové dysbalance, v obl. Cp se hybnost

zlepšila, není však ještě symetrická.

Během

terapie začalo spastické držení LHK a

syndrom bolestivého ramene se rozvinul na stupeň 4. Cíl terapie byl
časového

splněn. Během

horizontu terapie jsem nepředpokládala větší zlepšení stavu.
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3.7. Zhodnocení efektu terapie

Status presens: Pacientka cítila na počátku terapie bolesti hlavy po dlouhém čtení nebo
při

myšlení, cítila také bolest zad kvůli dlouhému ležení.

Na konci terapie se cítila dobře -bolesti hlavy a zad již necítila (patrně také díky
zlepšení celkové kondice a faktu, že více a

samostatněji

chodí). Cítila dyskomfort v obl.

levého ramenru'ho kloubu.

efektivnost postupů: Díky zvoleným terapeutickým postupům došlo ke zlepšení stavu
pacientky - viz. tabulka.
na počátku terapie
možný pouze s dopomocí
fyzioterapeuta

na konci terapie
stojí vzpřímeně s 1FH
v PHK, nemá potíže
s rovnováhou ve stoji

chůze

v doprovodu 2 fyzioterapeutů, porucha
rovnováhy,nesprávná chronologie
zapojení svalů PDK při EX kyčelm'ho
kloubu, jm mírná :flexe v kol. kl.,
minimální zatížení LDK

rovnováha

nestabiliní ve stoji a chůzi

aktivní
pohyb

LHK nesvede žádný pohyb, nepalpuji
ani záškub

ohodnocení
svalů levé
poloviny

tvoření

schopna chůze o 1FH
s doprovodem 1 osoby,
zlepšení rovnováhy při chůzi,
neprovádí cirkumdukci
v levém kyčelním kloubu,
zlepšení :flexe v kolenním
kloubu LDK, většímu
zatížení LDK při chůzi
stabilní ve stoji, mírně
nestabilní v chůzi
vykonává některé pohyby
v levém ramenním a
loketním kloubu
oční koutek je povislý méně
(zlepšení o 2/3), tvoření
vrásek, mrkání očním víčkem
a elevace ústm'ho koutku
vlevo bez omezení
občasná bolest omezená na
ramenní kloub

stoj

povislý oční a ústní koutek, vlevo je
vrásek, mrkání očním víčkem a
elevace ústního koutku omezena o 112

obličeje

bolest-L
ramenru'ho
kloubu
neurologické

bez bolesti

vyšetření

reflex. změny snížený tonus v obl. levých končetin

zkrácené
svaly

pravý m. piriformis - 1 horní část
levého m. trapezius - 2
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zlepšení vibračního čití na
LHK a stereognózie
zvýšení tonu :flexorů na
LHK, tonus extenzorů LHK
a tonu svalstva LDK zůstává
snížený oproti PHK a PDK
pravý m. piriformis - O
horní část levého m.
trapezius 1

4. Závěr
Práce s pacientem po CMP i zpracování této práce pro mě byly přínosem.

Měla

jsem možnost se pacientce věnovat denně a měla na návštěvu dostatek času, takže jsem
viděla

pokroky a myslím, že moje terapie pacientce pomohla.
Bohužel byla na oddělení k dispozici pouze jedna místnost určená k rehabilitaci,

a tak jsme několikrát musely návštěvu uskutečnit přímo na pokoji, kde leželo dalších
šest pacientů. Dostalo se mi odborné pomoci od rehabilitačních pracovníků na oddělení.
Pomůcky

na pracovišti byly dostačující.

Práce s pacientem po CMP je velmi zajímavá a existuje spousta metod, které je
možné využít.
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6. Seznam použitých zkratek
a.

arteria

ABD

abdukce

ACC

arteria carotis communis

ACE

arteria carotis extema

ACI

arteria crotis interna

ACM

arteria cerebri media

ADD

addukce

ASC

ateroskleróza

bil., bilat.

bilaterálně

bpn.

bez patologického nálezu

CMP

cévní mozková přihoda

Cp

krční páteř

CT

výpočetní

Dg.

diagnóza

DK

dolní končetina

DM

diabetes mellitus

EKG

elektrokardiografie

EV

everse

EX

extense

FH

francouzská hůl

FL

flexe

HK

horní končetina

IC

intrakraniálni

IN

inverse

lat.

laterálni

tomografie
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LDK

levá dolní končetina

Ldx.

lateris dextri

LFL

lateroflexe

LHK

levá horní končetina

Lp

bederní páteř

I. sin.

lateris sinistri

m.

musculus

mm.

musculi

MB

mobilizace

med.

mediální

mm

minuta

MT

měkké

Neg.

negativní

n.I.

nervus olfactorius

n.II.

nervus opticus

n.III.

nervus oculomotorius

n.IV.

nervus trochlearis

n.V.

nervus trigeminus

n.VI.

nervus abducens

n.VII.

nervus facialis

n.VIII.

nervus vestibulocochlearis

n.IX.

nervus glossopharingeus

n.X.

nervus vagus

n.XI.

nervus accesorrms

n.XII.

nervus hypoglossus

obl.

oblast

techniky
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PDK

pravá dolní končetina

PHK

pravá horní končetina

PIR

postizometrická relaxace

PJI

patologické jevy iritační

PNF

proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PRO

prohace

RHB

rehabilitace

:RbT

rotace

rlg

rentgen

SAK

subarachnoidální krvácení

st.p.

stav po

ST

svalový test

SUP

supinace

Thp

hrudní páteř

TIA

tranzitorní ischemické ataky

TK

krevní tlak

VR

vnitřní

ZR

zevní rotace

rotace
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7.Příloha
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Obrázek 1. (19)

Hodnocení

funkční

nezávislosti

rfr-n.éno:

datum:

Teraprwt:
pa:něť

řešení

v:-chnl toaleta

problémú

sociáin1
.spolupráce
r

1 ..

~

~

..

OGi{!l-\on:

'íl''f_iadřovad

- .spodn~

s::; !O~XKJSt

c_::bJékL~r!i

$:·ozum:t2lr:ost
1
!-..r1 /j'h .:/li

- hoťr.:
pdovina

s.::l:oC:y

sc:hGpnost

1..

G

přemísťování

(d:úi'.e vozík) - obecr:::".
I

p"femísté:r;í.

na

t~Jatelu

p~ambú~.d

fc2 . .střev

\stoii:e)

z poste!e - tl"l
stoličkJ, vozlk

7
ú::•lná smnostabost
_6 ---.~P.~Jená/m~ciifikcva.r:á samo~~Ě.}9§.tJpomL;c~:y)____ - - --------·
Závislost na da!št osobě.

5
4
3

I.
1
x
•

dozor
minimálni asistence (mtně než 25 % závíslost/
částečná asistence {25-50% závislost)
převážná asiste:;ce (50-75 % z~vislost)
ú;-J!ná as!stence { - ~100% závislost)
stav při vstupním vyšetření
stav při výstupním vyšetření
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Obrázek 2. (15)
trrAV BOLI!:STIVEHO RAMBNB A BrAV KONTR.Ot.Y ROVNOVÁRY
c.U2

KOl\'TKQLA RO\'NOVAHY

BOL&s'.riV:t RAMENO
Kdy! hodnotJte, hodlllrlte
lule&t 11 jl!ifm ntabu k funkci.

Za~te na •tupr.i

4.

l'caWnf polqha: uTI!eno na :;dravém
bob • • pudlo&nfm. Neni d;woleoa

l'unkce uhmoje ~bmosti. kterf •
T&tahujl nebo nevrt&hlůf k r•.meni d0J11_11110C.
'IJebo pa!i.

a upel
1

a &t!U, kroU boteet HK

• boli!SU ve v!ti( obluti
n.djen v Tallleni

--~-~---------··~·-·-·······-·-·-~-

2

o

v.t.~D6, krutA bo~
HIC. • bolesU J'OZI.Ilih Iei~
~~jen

~

..............

a

v runeni

____.._·----·-·--···-··----

.!:! ••"~· tm~h• ~~o:est v HK

D pletotí se amv1t11tn!

na •t.rano pGetifenl

omeft!ná na ram•no

jftko klAd•
0 ky"Uid H dapfedu
a dozadu
O nlatane v2Pfrmený
5 NICU!Id

4 ·O~IIni bo'-t" HK

om""ná j~m na rameco

ue tJtoji.
q~ AIC~ji
lii! éoji

x
•

... _.................,..... . ..

stav při vstupním vyšetření
stav při výstupním vyšetření
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Obrázek 3 (16) - artérie vyživující mozek

Obrázek 4 (16)- artérie vyživující mozek
(b)

!UIR>-- r-lr:!l!ma'
carot:ió a.
Cembmla~:
1\~torr:~or

,,.... Plllilmry
gl.iYJt:

____..,....+........
.~1:-·; . :.\

'•!
Yidóifl! _ __.....,.,..~~;.;,

.

"

./
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Obrázek 8 (6) - polohování vleže na zádech

~
·
.
~ ..._~

i ~ ~-- ---·::.~-=-~-------.......,

Obrázek 9 (6) - polohování vleže na boku

b
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Obrázek 10 (6) - polohování vleže na břiše

a
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