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SOUHRN 

Název práce: Ovlivnění bolesti transkutánní elektrickou neurostimulací u popálenin 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je poukázat na možnosti využití transkutánní 

elektrické neurostimulace (TENS) v léčbě popálenin, potvrdit předpoklad, že 

aplikací TENS dojde ke snížení vnímané bolesti, sledovat analgetický účinek v čase 

a dále pak sledovat další možné účinky TENS u popáleného pacienta v post-akutním 

období. 

Metoda: Tato práce byla zpracována formou kazuistiky. V teoretické části jsou 

shrnuty poznatky o stavbě a funkci kůže, popáleninovém traumatu, neurofyziologii a 

teorii bolesti. Dále je uveden přehled teorie transkutánní elektrické neurostimulace. 

V praktické části byla vybranému pacientovi aplikována transkutánní elektrická 

neurostimulace. Tento pacient byl 32 dní po autotransplantaci kůže ventrální plochy 

paže a předloktí pro popálení 3 % tělesného povrchu, III. stupeň. Fyzikální terapie 

mu byla doporučena pro bolesti a parestezie transplantovaných ploch. Terapie 

probíhala 3-5krát týdně do celkového počtu 15 procedur. Hodnocení intenzity a 

charakteru bolesti provedl pacient před 1. terapií a po skončení 15. terapie formou 

vizuálních analogových škál (V AS) a krátkou formou dotazníku bolesti McGillovy 

univerzity (SF-MPQ). Hodnocení VAS navíc probíhalo před každou terapií a 5 hodin 

po každé terapii, analgetický účinek byl tedy sledován v čase. Získané hodnoty před 

terapií byly procentuelně porovnávány s výsledky 5 hodin po terapii. Hodnoty SF

MPQ před 1. aplikací TENS byly porovnány s hodnotami po 15. aplikaci. Vyšetření 

fyzioterapeutem proběhlo před začátkem 1. aplikace a po skončení 15. aplikace 

TENS. 

Výsledky: Hodnocení VAS a SF-MPQ prokázalo analgetický účinek TENS u tohoto 

pacienta. Došlo ke snížení intenzity bolesti v průměru o 74,1 %, přičemž hodnoty 5 

hodin po aplikaci TENS byly nižší v průměru o 2,4 % než hodnoty před terapií. Tyto 

výsledky zaznamenala VAS-1, kde počáteční hodnota 39mm klesla na konečnou 

hodnotu 9 mm. Během aplikace 15 procedur TENS došlo k úplnému vymizení 

parestezií, což hodnotila VAS-U. Dalším účinkem TENS bylo zlepšení prokrvení 

jizvy a následné snížení otoku a zmírnění tuhosti jizvy. 

Klíčová slova: TENS, bolest, popáleninové trauma 
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I. ÚVOD 

Popálení nepatří sice mezi příliš častá traumata, je však jedním z nejhorších úrazů, 

který může člověka postihnout. Zejména rozsáhlé popálení se vyznačuje velmi 

bolestivou, dlouhodobou a náročnou léčbou, vysokou mortalitou a častými trvalými 

následky. Proto existují ve všech rozvinutých zemích specializovaná pracoviště, 

zabývající se léčbou nemoci z popálení. V ČR upravuje jejich činnost věstník MZ 

ČR částka 9 - 12, metodické opatření č. 20/1987. V souladu s tímto věstníkem 

existují v České republice Klinika popáleninové medicíny v Praze, Centrum 

popálenin a plastické chirurgie v Brně a Popáleninové centrum v Ostravě. V 

minulosti byla léčba popálenin doménou kožru'ho lékařství a spočívala v aplikaci 

různých látek, podporujících odloučení nekróz a epitelisaci. 

Od začátku 20. století, zejména v souvislosti s válečnými konflikty, se péče o 

popálené stávala doménou chirurgů, kteří postupně zavedli léčbu popáleninového 

šoku, časné odstranění nekrotické kůže (nekrektomii) a její náhradu 

dermoepidemálními autotransplantáty (Konigová, 1999). 

Léčba popálených pacientů vyžaduje velký časový horizont a podílí se na ní 

multidisciplinární tým specialistů - chirurg, zdravotní sestra, fyzioterapeut, 

psycholog, protetik, sociální pracovník (Šimko, 1992). 

Během léčby trpí pacienti bolestí, která se tlumí podáváním analgetik. Jednou z 

možností tlumení bolesti je také využití fyzikální terapie, konkrétně transkutánní 

elektrické neurostimulace- TENS. (Calta, 1994). 

V zahraničí je tento způsob již využíván, u nás se zatím v praxi nepoužívá a 

v literatuře je uveden jen jako možnost.. Technické vybavení pracovišť u nás zatím 

tomuto nevyhovuje. 

Je smutným faktem, že běžnému užití fyzikálních procedur brání jistá nedůvěra 

lékařů k metodám fyzikální terapie. Toto je dáno nesnadnou objektivizací jejich 

účinků, zvláště pak u tak subjektivního prožitkujakým bolest bezesporu je. 

Problematika studia nejrůznějších aspektů bolesti nabývá v posledních třiceti letech 

zcela nových dimenzí. Založení Mezinárodní společnosti pro studium bolesti (IASP 

- Intemational Association for Study of Pain ) v roce 1973 bylo základem k uznání 

studia a léčby bolesti za novou komplexní medicínskou oblast. V České republice 

v roce 1990 vznikla Společnost pro studium a léčbu bolesti - SSLB. Tato nová 

disciplína si klade za cíl nejen odstranění či zmírnění bolesti jako takové, ale také 
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obnovu aktivit nemocného, odpovídající jeho funkční kapacitě, věku, sociálnímu 

postavení a potřebám (Křivohlavý, 1992). 

Cílem této diplomové práce je potvrdit předpoklad, že aplikací TENS dojde ke 

snížení vnímání bolesti, dále pak sledovat další možné účinky TENS u popáleného 

pacienta v post-akutním stadiu. 
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2.KŮŽE 

2.1. STAVBA A STRUKTURA KŮŽE 

Lidská kůže (integumentum commune, cutis) se skládá v zásadě ze dvou vrstev: 

(Trojan, 1996; K6nigová, 1999) 

• Povrchní vrstva - pokožka (epidermis), je tvořena dlaždicovým rohovějícím 

epitelem. Epidermis je tvořena zejména buňkami -keratinocyty, které v bazální 

vrstvě mají tvar cylindrický a směrem k povrchu se zplošťují a postupují ve 

svém vývoji směrem k povrchu kůže. V poslední fázi vývoje se odlučují jako 

suché částice tvořené téměř výhradně keratinem. Mimo keratinocyty je pokožka 

tvořena ještě melanocyty - buňkami obsahujícími kožní barvivo melanin a dále 

Langerhansovými buňkami, které jsou odpovědné za lokální imunitní reakci 

organismu. Z epitelu epidermis vznikají kožní deriváty - nehty, vlasy, chlupy. 

Epidermis tvoří maximálně 1/1 O tloušťky kůže. 

• Druhou vrstvou vytvářející kůži je tzv. škára (korium, dermis), která je tvořena 

kolagenními a elastinovými vlákny uspořádanými v hlubší vrstvě retikulárně, v 

povrchnější vrstvě do podoby papil. Kromě těchto vláken je tvořena ještě 

vazivovými buňkami - fibroblasty a fibrocyty, obsahuje kožní adnexa, nervová 

zakončení, imunokompetentní buňky, kožní žlázy a amorfní hmotu. Mezi kožní 

žlázy patří mazové žlázy, potní žlázy a mléčná žláza. Jako každá živá tkáň je i 

kůže protkána složitě uspořádanou sítí kapilár, zajišťujících její výživu. 

Kapilární sítě nacházející se ve škáře vyživují pokožku pouze difuzí. 

Obr. č. 1. 

Kožní žlázy: 

• Potní žlázy - začínají stočenými klubíčky ve škáře a ústí na povrch kůže. 

Nacházejí se všude na kožním povrchu, ve větší míře na čele, obličeji, dlaních, 

chodidlech, nad prsní kostí a v podpaží. Produkují pot, který je z 98 - 99% 

složen z vody. Z anorganických látek je v potu obsažen chlorid sodný a soli 

draslíku. Z organických látek nacházíme v potu močovinu, kyselinu močovou, 

kyselinu mléčnou, amoniak a jiné látky. Reakce potu je kyselá až neutrální 

(Fleischmann, 1993). 

9 



• Mazové žlázy- ústí do vlasového míšku vlasů a chlupů. Produkují maz, který je 

složen z tuku, bílkovin, vody a solí. Kožní maz mastí jak pokožku, tak i vlasy. 

Dobře promaštěná kůže přispívá k lepšímu vnímání pocitu tepla, tlaku, chladu a 

bolesti (Fleischmann, 1993). 

Podkožní tuk je důležitou zásobárnou energie pro organismus. Vrstva podkožního 

tuku je také tepelnou izolací hlouběji uložených tkání. V těle existují rozdíly 

v rozložení tuku v závislosti na pohlaví. Tento rozdíl je patrný zejména v rozložení 

tuku na hrudníku, břiše, kolem kyčelních kloubů a stehnech (Trojan, 1996). 

Cévní pleteně uložené pod pokožkou obsahují asi 1,5 1 krve. Je-li potřeba, může se 

prokrvení pleteně zmenšit, což vede ke zvětšení cirkulujícího množství krve 

v činných orgánech. Cévní řečiště má zde také velký význam při výdeji tepla 

z organismu, kdy se rozšířením cévního řečiště zvětší objem krve v kožní oblasti a 

teplo se předá chladnějšímu zevnímu prostředí. Při neutrální teplotě je prokrvení 

kůže asi 150-500 ml/min., při dilataci cév stoupá až na 31/min. i více. V celkovém 

prokrvení kůže jsou velké regionální rozdíly (Bucek, 1995) . 
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2.2. FYZIOLOGIE KŮŽE 

Lidská kůže představuje bariéru mezi vnitřním prostředí organismu a zevrúm 

okolím a je největším orgánem těla. U dospělého muže má plochu 1,8 m2
, její 

tloušťka čirú (v závislosti na anatomické lokalizaci a na výživě) 1,5 až 4 mm. Váží 

asi 3 kg, dohromady s tukovou tkání až 20 kg, je tedy nejtěžším jednotlivým 

orgánem těla. Obsahuje okolo 70 % vody (Trojan, 1996). 

2.2.1. PŘEHLED FUNKCÍ KŮŽE 

Funkce a úkoly kůže vyplývají zjejího hraničm'ho postaverú a spočívají primárně 

v ochraně vnitřního prostředí před nepříznivými změnami prostředí zevrúho. 

1. Ochranné funkce kůže - jsou velmi komplexní. Kůže odolává nebo alespoň 

minimalizuje škodlivé účinky mechanických, osmotických, chemických, tepelných a 

světelných vlivů prostředí. Podkožrú tukový polštář (kromě toho, že je výbornou 

tepelnou izolací) se podílí na mechanické ochraně tím, že zachycuje účinky tupých 

sil, rozděluje je a zmírňuje (Trojan, 1996). 

2. Ochrana před infekcí zvenčí - kůže tvoří bariéru proti invazi mikrooganismů. 

Díky svému kyselému prostředí na povrchu působí nepříznivě pro jejich existenci a 

hlavně jejich rozmnožovárú. Imunologická ochrana spočívá ve funkci 

Langerhansových buněk, které představují nejperifernější část imunitrúho systému. 

Mají funkci podobnou makrofágům: rozpoznárú antigenu, jeho zpracovárú a 

prezentace. Jsou mimořádně citlivé na UV- zářerú (Trojan, 1996). 

3. Udržovárú konstantrú tělesné teploty - kůže má v termoregulaci rozhodující 

význam. Usměrňuje a reguluje prostřednictvím speciálrúch neurovaskulámích 

mechanismů výměnu tepla mezi organismem a prostředím. Kůže s vrstvou 

podkožrúho tuku je důležitý tepelný izolátor, omezující tok tepla převážně na kanály 

cévrúho systému a tím umožňuje tepelnou regulaci změnami průsvitu cév, které jsou 

zde zastoupeny v hojném množství a jejich počet převyšuje její požadavky na 

dodávku kyslíku. Druhým kožním mechanismem, sloužícím termoregulaci, je 

odvádění přebytečného tepla odpařovárúm čili sekrecí potu (Trojan, 1996; K6nigová, 

1999; Jnoušek, 1981). 

4. Senzorická funkce - kůže je největší receptivrú orgán. Obsahuje velký počet 

receptorů somato-senzorického systému, které jsou v dermis. Tyto receptory 
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(nervová zakončení) přenášejí impulsy ze zevního prostředí, jež rozlišují mezi 

stimuly dotykovými, bolestivými, termickými a mechanickými, a tím chrání jedince 

před poškozením nebo zničením (Trojan, 1996; K6nigová, 1999). 

5. Ochrana organismu před ztrátou tekutin - chrání organismus před dehydratací 

(K6nigová, 1999). 

6. Identifikace jedince barvou (rasové odlišení) a kresbou (texturou) - epidermis 

obsahuje melanocyty, tam se tvoří polymerizací tyrozinu černo-hnědý (nebo též 

žluto-červený) pigment melanin. Velice důležitou funkcí melaninu je bránit hluboké 

vrstvy epidermis před poškozením chromozomů UV -zářením 

(Trojan, 1996). 

7. Produkce vitamínu D působením slunečního záření- kůže je hlavním zdrojem 

vitamínu D, V kůži je přítomen jeho prekurzor 7-dehydrocholesterol, který se 

účinkem UV -paprsků slunečního světla přeměňuje na cholekalciferol, neboli vitamín 

D3 (Trojan, 1996). 

Ztráta těchto funkcí kůže je v přímé nebo nepřímé souvislosti s komplikacemi jak 

časnými, jež ohrožují život bezprostředně, tak pozdními, které brání postiženému 

vrátit se do aktivního života. Jakýkoliv úraz, jež poruší integritu kůže, ohrožuje 

schopnost jedince existovat v zevním prostředí (Bucek, 1995). 

2.2.2. REGENERACE KŮŽE 

Epidermální vrstva kůže patří ke tkáním, které trpí přímým a často poškozujícím 

vlivem zevního prostředí. Její zralé povrchové buňky se trvale odírají a olupují a jsou 

rychle nahrazovány proliferací a diferenciací buněk z vnitřních vrstev. Toto 

obnovování kůže závisí na kmenových buňkách, které jsou v epidermis. Tyto buňky 

jsou nediferencované a obtížně identifikovatelné. Jsou však determinované a mají 

charakter unipotentních buněk, které dají vznik jen jednomu typu terminální buňky. 

Mají schopnost se neomezeně dělit a poskytují jednak potomstvo, které se 

diferencuje, a další, které zůstává kmenovými buňkami. Mají tedy (podobně jako 

krvetvorné kmenové buňky) schopnost sebeobnovy, takže jich neubývá. Období od 

chvíle, kdy se buňka zrodí v bazální vrstvě, až do okamžiku, kdy je odloupnuta 

z povrchu kůže, trvá 2-4 týdny, a to v závislosti na oblasti povrchu těla (Trojan, 

1996). 
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3. POPÁLENINOVÉ TRAUMA 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým 

působením nadprahové hodnoty tepelné energie, v širším pojetí též elektrické 

energie, radiace nebo některých chemických látek (Kónigová, 1999). 

3.1. EPIDEMIOLOGIE 

Pro popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně. 97 % ambulantně, 3 % 

hospitalizováno.Postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %. 

Nejčastější příčiny: (Kónigová, 1999) 
61 % - horká tekutina, pára 
24 % - popálení plamenem 
3,4%- elektrické popálení 
3,9%- chemické poškození (poleptání) 

3.2. ROZDĚLENÍ POP ÁLENIN 

Popáleniny lze rozdělovat podle několika různých kritérií, a to nejčastěji: (Kónigová, 

1999, Šimko, 1992) 

I. podle mechanismu úrazu 

II. podle rozsahu 

III. podle hloubky popálení 

3.2.1. PODLE MECHANISMU ÚRAZU 

Podle mechanismu úrazu rozdělujeme popáleniny na termické, elektrické, 

radiační a chemické postižení (Kónigová, 1999; Šimko, 1992). 

1. Popáleniny termické mohou vzniknout kontaktem s horkým pevným tělesem 

(kontaktní popáleniny), kontaktem s horkou tekutinou (opatření), nebo 

kontaktem s horkým plynem (plamen). 

2. Popáleniny elektrické mohou být způsobeny průchodem elektrického proudu, 

elektrickým obloukem nebo pouhým sekundárním ožehnutím. 

3. Poleptání a eventuální celkové intoxikace mohou být způsobeny 
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kyselinami, zásadami a jinými chemickými látkami různé povahy. 

4. Zvláštní typy popálenin 

3.2.2. PODLE ROZSAHU 

Rozsah popálení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. 

K určení rozsahu popálené plochy užíváme tzv. "pravidlo devíti", kdy rozdělíme 

tělesný povrch do oblastí, které zaujímají 9 % povrchu těla či násobek devíti (hlava + 

krk = 9 % povrchu těla, přední plocha trupu = 18 %, zadní plocha trupu = 18 %, 

jedna horní končetina= 9 %, jedna dolní končetina= 18 %povrchu těla, genitál! % ). 

Jako pomůcka může též sloužit skutečnost, že obrys dlaně ruky s prsty tvoří u 

každého člověka zhruba 1 % povrchu těla. 

Podle rozsahu popálené plochy ve vztahu k věku pacienta byly dříve popáleniny 

klasifikovány na lehké, středně těžké, těžké a kritické. V posledních letech se od této 

klasift.kace ustupuje a hodnotí se závažnost popáleninového traumatu, kterou určuje 

kombinace faktorů závažnosti (Šimko, 1992; Konigová, 1999). 

3.2.3. PODLE HLOUBKY POP ÁLENÍ 

Dělení dle hloubky popálenin, poleptání i omrzlin: (Konigová, 1999; Šimko, 1992) 

Popáleniny I. stupně - jsou charakterizovány zarudnutím (erytém). Jsou značně 

bolestivé v důsledku vyplavení vasoaktivních látek. Všechny změny jsou však 

reverzibilní a ke zhojení dochází většinou spontánně během několika dnů bez 

následků Gedná se většinou o solární poškození. 

Popáleniny II. stupně- jsou charakterizovány poškozením epidermis a části dermis. 

Vytvořené puchýře (bulla) vznikají sekvestrací tekutiny na rozhraní dermis a 

epidermis. Povrchnější poškození je popisováno jako popálení Ila stupně, zatímco 

zasažení hlubokých vrstev dermis v různém stupni je označováno jako popálenina lib 

stupně. 

Popáleniny Ila se většinou rovněž zhojí spontánně bez trvalých následků, většinou se 

změnou pigmentace a koloritu kůže. Popálená plocha lib stupně se hojí epitelizací ze 

zbytků epitelu vlasových foliklů a mazových žlázek. Zhojení popáleniny lib stupně 
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je ale velmi zdlouhavé, trvá několik týdnů, v některých případech je třeba přistoupit 

k chirurgické léčbě, podobně jako u popálenin III. stupně. Často vznikají 

hypertrofické jizvy. 

Obr. č. 2: stupeň popálení !fa 

Obr. č. 3: Stupeň popálení !lb 

Znn~ c•f lwt·•·~~i~ 
(coo~ulatioo) 

Edemn. )(l_~'("l" 

Normal fis..o;.uc 

Zone o! 
necrosis 
(coagulation) 

Edema layer 
Zone ol injury 
(stasis) 

Zone ot 
hyperernia 

Popáleniny III. stupně - jsou charakterizovány zničením kůže v celé tloušťce tj. 

nekrózou. Takovéto popáleniny nemají schopnost spontánního zhojení ze spodiny, 

pouze při malém rozsahu epitelizací z okrajů. Řeší se chirurgickým odstraněním a 

následnou autotransplantací. 

Popáleniny IV. Stupně- nazývají se tak všechna postižení, u nichž jsou kromě kůže 

zasaženy i hlubší struktury (fascie, šlachy, svaly). Toto postižení se také někdy 

nazývá zuhelnatění. 
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V posledních letech se užívá mezinárodní klasifikace dělení popálenin, poleptání i 

omrzlin na postižení povrchní a hluboké, které lépe ilustruje klinický obraz 

popáleninové nemoci a ukazuje lépe dlouhodobou prognózu pacienta (Hemdon, 

1996). 

• Povrchní postižení - tím se rozumí částečné poškození či ztráta kůže, kdy 

dochází ke spontánnímu hojení plochy epitelizací ze zbytků epitelu vlasových 

foliklů a mazových žlázek. Tedy jedná se o I. a IIa. stupeň dříve označované 

hloubky popálení. 

• Hluboké postižení- zahrnuje již zasažení hlubokých vrstev dermis a ztrátu 

kůže v celé tloušťce, ev. se ztrátou podkoží, devitalizací hlubších tkání. Jedná 

se o hlubokou popáleninu dříve klasifikovanou jako II b., III. a IV. stupně. 

3.3. ZÁ V AŽNOST POP ÁLENINOVÉHO TRAUMA TU 

Popálení hodnotíme jako rozsáhlé - těžké při překročení určité dolní hranice 

rozsahu popálené plochy vztažené k věku postižené osoby. Touto dolní hranicí 

rozsahu popálené plochy je: (Šimko, 1992) 

- u dětí do dvou let -
- u dětí věku 3 - 10 let -
-u dětí věku ll - 15 let-
- u dospělých -
- u seniorů nad 70 let -

5 % povrchu těla 
1 O % povrchu těla 
15 % povrchu těla 
20 % povrchu těla 
1 O % povrchu těla 

3.4. FAKTORY URČUJÍCÍ ZÁ V AŽNOST POP ÁLENINOVÉHO 
TRAUMATU 

Závažnost popáleninového traumatu, chemického traumatu, elektrotraumatu a 

radiačn~ho poškození určují tyto hlavní faktory: (Konigová, 1999) 

1. mechanismus úrazu, ev. přidružená poranění či polytrauma 

2. rozsah postižení 

3. věk postiženého 

4. hloubka postižení (povrchní x hluboké) 

5. lokalizace postižení 
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6. anamnéza postiženého (choroby předchozí či probíhající) 

Faktory závažnosti popáleninového traumatu určují terapeutický postup a ukazují i 

prognózu postiženého. Hloubka postižení je určujícím faktorem výběru 

chirurgických výkonů či konzervativních postupů a je faktorem "dlouhodobé" 

prognózy morbidity nemocného. Ostatní faktory ovlivňují více krátkodobou 

prognózu. 

3.5. PRŮBĚH POP ÁLENINOVÉHO TRAUMATU 

Průběh popáleninové nemoci je rozdělován do tří fází: (Konigová, 1999) 

I. Neodkladné období- popáleninoyý šok 

Začíná v okamžiku úrazu a je charakterizován patogenetickými pochody, které při 

dostatečné intenzitě vedou k ireverzibilnímu rozvratu vnitřního prostředí a smrti 

pacienta. Popáleninový šok končí obnovou funkce kapilár, začátkem polyurické fáze. 

K tomu dochází zhruba 3.-5. den od úrazu. 

ll. Akutní nemoc z popálení 

Následuje po odeznění šoku a je charakterizována nejvyšší frekvencí chirurgických 

intervencí. V tomto období je třeba odstranit devitalizované části kůže, nahradit ji 

autotransplantáty, u povrchnějších ploch podporovat spontánní epitelizaci. Mimo to 

je třeba čelit všem život ohrožujícím komplikacím, které jsou v této fázi spíše 

pravidlem než výjimkou - hrozí resorpční intoxikace, septické komplikace a 

multiorgánové selhávání. Toto období končí teprve kompletní obnovou kožního 

krytu. 

III. Období rehabilitační a rekonstrukční 

Začíná zhojením všech popálených ploch a končí návratem postiženého zpět do 

normálního života. V tomto období pacient musí udržovat zvýšenou hygienu kůže, 

promašťovat transplantáty, které neobsahují mazové žlázy, a proto by docházelo k 

jejich vysychání, svrašťování, vzniku bolestivých ragád a kontraktur. Někdy už v 

tomto období jsou nutné sekundární plasticko-chirurgické operace. Vždy je nutné 

dlahování, polohování, kompresivní léčba jizev a intenzivní aktivní a pasivní 

rehabilitace. Po celé období léčby popáleniny a zejména v této fázi je nutná 

psychologická podpora pacienta a jeho příprava na život za změněných podmínek. 
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3.5.1. POP ÁLENINOVÝ ŠOK 

Popáleniny poškozují kůži a způsobují velké ztráty intersticiální tekutiny a 

plazmy. Může dojít k vážnému porušení osmotické rovnováhy, dehydrataci a 

k rozvoji šoku (Janoušek, 1981 ), který se rozvíjí u rozsáhle popálených osob, čímž 

dochází k odezvě v celkovém stavu organismu. Neléčený popáleninový šok může 

vést ke smrti pacienta. Pod pojmem šok rozumíme těžkou celkovou 

hemodynamickou a metabolickou poruchu podmíněnou generalizovaným postižením 

mikrocirkulace (K6nigová, 1999). 

Při přesunech tekutin se uplatňují tři procesy: (K6nigová, 1990) 

1. Zyýšená permeabilita stěn kapilár 

2. Porucha buněčných membrán - generalizovaný pokles potenciálu buněčných 

membrán z normálních hodnot mínus 90 m V na hodnoty mínus 80-90 m V, 

přičemž smrt buněk nastává při mínus 60 m V. Snížení membránového 

potenciálu je příčinou přesunu extracelulárnfho sodíku a vody do 

intracelulárního prostoru. Vytváří se tak intracelulární edém. 

3. Zyýšený osmotický tlak v popálených tkáních- uplatní se tím více, čím větší je 

rozsah popálení. Počáteční ztráty tekutin z mikrocirkulace do intersticia 

popálené tkáně převyšují ztráty, které jsou způsobeny pouhým zvýšením 

permeability cévní stěny. 

Popáleninový šok se začíná rozvíjet již v okamžiku úrazu. Dochází k zahájení 

poplachové - adrenergní reakce organismu. 

Rozsáhlé přímé tepelné poškození tkání vede k poškození kapilárního řečistě (přímá 

destrukce, trombóza, dilatace) a vyplavení tkáňových vasoaktivních mediátorů 

(cytokiny, tromboxan, prostaglandiny, interleukiny, kardiodepresivní faktory, 

serotonin, histamin, volné kyslíkové radikály a další mediátory). 

Tyto látky způsobí generalizovanou poruchu funkce kapilár jako semipermeabilních 

membrán a následně neselektivní únik plasmy do mezibuněčných prostor. Narůstá 

generalisovaný edém, který je typickým projevem popáleninového šoku, a současně 

dochází ke snížení náplně cévnfho řečiště ztrátou součástí plasmy. 

Rozvíjí se hypovolemický šok , hemokoncentrace. Ve snaze udržet perfusní tlak 

dochází k další aktivaci sympatiku a centralizaci oběhu. Výsledkem kombinace 
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všech faktorů je omezení perfuse tkání s tkáňovou hypoxií a následnou anaerobní 

glykolýzou a metabolickou acidózou, která zpětnou vazbou podněcuje vyplavení 

dalších mediátorů, vystupňovanou neurohumorální reakci organismu a energetickou 

krizi. Dochází k prolínání různých faktorů a stupňování nedokrevnosti jak v kůži, tak 

i v parenchymatózních orgánech a v GIT. 

Vystupňovaná vasokonstrikce a z toho plynoucí ischemie v některých orgánech a při 

současném postižení mikrocirkulace přispívá k obrazu tzv. šokových orgánů. 

Mezi ně patří: 

• Ledviny -porucha funkce ve smyslu oligurie, anurie 

• Gastrointestinální trakt - stressový Curlingův vřed, akutní dilatace 

žaludku, paralytický ileus, nekróza parenchymu nitrobřišních 

orgánů, porucha funkce 

• Šoková plíce- edém , atelektázy, porucha alveolokapilární bariéry 

• Kůže - prohloubení popálených ploch 

A však i při dobře vedené resuscitaci dochází v prvních třech až pěti dnech ke 

kolonizaci popálených ploch bakteriemi (endo- i exogenními), ke ztrátám 

plazmatických tekutin i bílkovin a k extrémním ztrátám tepla v důsledku 

nefungování popálené kůže jako bariéry. 

Dochází k hypermetabolickému stavu orgamsmu, relativní inzulinorezistenci a 

nárůstu glukoneogeneze. Dochází k zvýšenému proteinovému katabolismu. Stěna 

střevní nefunguje jako bariéra proti výstupu bakterií z lumina. 

Rozsáhle popálený pacient jeví kvalitativní i kvantitativní změny chování, které se 

ve většině případů projevují zmateností, psychomotorickým neklidem a u 

elektrotraumatu častým bezvědomím. Dochází k poklesu krevnfho tlaku, zrychlení 

srdeční frekvence v důsledku hypovolémie a akutní poplachové reakce. Akrální části 

končetin i intaktní kůže jsou chladné, bledé až lividní, vzhledem k centralizaci 

oběhu. Může dojít k respirační insuficienci. Diuresa značně klesá, často dochází k 

anurii. Zastavuje se střevní peristaltika, dochází k akutní dilataci žaludku, 

vzhledem ke zhoršené perfůzi splanchnických orgánů. Při laboratorním vyšetření 

prokážeme hemokoncentraci, metabolickou acidozu a ev. kombinovanou s 

respirační acidozou při dechové nedostatečnosti. Dále se zvyšuje glykemie. 

Postupně se rozvíjí generalizovaný edém (Konigová, 1999; Bystřický, 1986). 
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3.5.2. OBDOBÍ AKUTNÍ NEMOCI Z POP ÁLENÍ 

Po úspěšném zvládnutí popáleninového šoku vystupuje do popředí problém léčení 

popáleninové rány. Tuto fázi označujeme jako období akutní nemoci z popálení. 

Jedná se o stadium resorpční intoxikace, nejvyšší frekvence chirurgických 

intervencí, stadium hrozícího septického šoku a multiorgánového selhávání 

(Bystřický, 1986). 

Toto období končí teprve kompletním uzavřením kožního povrchu těla (může trvat 

až měsíce) (Kónigová, 1990). 

Základy terapie můžeme charakterizovat odstraněním nekróz, náhradou kožního 

krytu, bojem proti infekci, korekcí poruch vnitřního prostředí, substitucí sekundární 

anerme a hypoproteinémie. Je nutná dostatečná kombinovaná výživa (Hemdon, 

1996). 

Energetická potřeba těžce popáleného pacienta je vyšší než za fyziologických 

podmínek. Pacientovi podáváme energeticky hodnotnou parenterální a enterální 

výživu dop1něnou o vitamíny a stopové prvky. Hlavním důvodem je zabránění 

ztrátám tělesné hmotnosti a komplikacím z malnutrice (Kónigová, 1999). 

3.5.3. OBDOBÍ REHABILITAČNÍ A REKONSTRUKČNÍ 

Období rehabilitace a rekonstrukce představuje poslední fázi popáleninové 

nemoci. Začíná zhojením všech popálených ploch a končí návratem do normálního 

života. Toto období trvá několik měsíců až roků. Vyžaduje erudovaný přístup 

zdravotnických pracovníků z oborů popáleninové a plastické chirurgie, rehabilitace 

a psychologie. U každého pacienta zvolíme individuální přístup s ohledem na 

charakter a rozsah deformity, věk a pohlaví, inteligenci, povolání, sociální vztahy v 

rodině. Důležitosti nabývá i časový odstup od úrazu. 

Popáleniny jsou rány, které jsou definovány plošně rozsahem postižení a jeho 

hloubkou. Hloubka popálení má při hojení největší význam. Při výsledné modelaci 

jizvy se uplatňují biologické procesy kolagenosyntézy a kolagenolýzy. Za 

fyziologických podmínek syntetické procesy zpočátku převládají -jizvy tuhnou, 

mění barvu z jasně růžové do fialové a kontrahují se. Jedná se o fázi hypertrofie. 

Jizvy jsou citlivé, bolestivé, svědí a mají fragilní povrch. Po týdnech až měsících 
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postupně blednou, změknou, vyrovnávají se - jedná se o atrofickou fázi zrání jizvy. 

U pacientů po termickém traumatu dochází ke vzniku vyvýšených jizevnatých 

bloků a kontraktur - hypertrofické jizvy. Někdy se jizva šíří i do okolní intaktní 

kůže, neregreduje. Hovoříme o keloidu. Predilekčními oblastmi keloidníchjizev jsou 

zejména krk, sternální oblast a záda. Ovlivňování hypertrofických Jizev 

terapeutickými výkony je složité, ale příznivější než u keloidů. 

Prevencí vzrůku hypertrofických jizev a kontraktur je především časná nekrektomie 

třetí až sedmý den od úrazu, okamžitá autotransplantace a omezení infekce 

nekrektomovaných ploch. 

Mezi konzervativní metody rehabilitace patří dlahování, tlaková léčba, polohování, 

správné ošetřování transplantátů. Dlahy se přikládají po rehabilitačním cvičení, při 

kterém se jizvy aktivně a pasivně vytahují. Končetiny se fixují v maximálním 

natažení jizvy a fixace se odstraňuje jen při následujícím cvičení. Dlaha se musí 

přesně anatomicky vytvarovat. 

K dosažení vyrovnání kontraktury se v dlahování pokračuje do stabilizace jizvy. 

Dlahy se užívají sádrové, kovové s nastavitelnými klouby, v současné době 

termoplastické. 

Další metoda prevence a léčby hypertrofických jizev Je tlaková léčba. V 

hypertrofické jizvě mají kolagenní vlákna chaotický směr. Po trvalém tlaku se vlákna 

orientují lineárně, rovněž se vyrovnává elevace a hrbolatost jizvy. Nejjednodušší je 

vyvazování elastickým obvazem. Nyní se používá systém elastických návleků z 

pružného materiálu, šitých na míru. Elastické návleky se mohou kombinovat buď s 

molitanovými a silikonovými podložkami, nebo termoplastickými dlahami. Tlak 

musí působit 24 hodin denně a odstraňuje se jen při promašťování jizvy a hygieně. 

K prevenci vzrůku hypertrofických jizev a kontraktur dále významně přispívá 

intenzivní rehabilitace. Pacient s popálením zaujímá tzv. antalgickou polohu, při 

které cítí nejméně bolesti. Když hojení probíhá v této deformované poloze, zafixuje 

se. Úprava stavuje potom velmi složitá. Proto už v období akutní nemoci z popálení 

je důležité udržovat jednotlivé části těla v poloze příznivé pro budoucí funkční 

zatížení (závěsy, molitanové kruhy atd) (Konigová, 1999). 

Rovněž hydroterapie (léčebné koupele), terapie pomocí měkkého (soft) laseru 

(Konigová, 1999) a TENS při bolestech a úporném svědění hojících se popálených 

ploch (Civaia, 2003; Poděbradský, 1998) mají nezastupitelný význam. 
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Kromě konzervativních metod můžeme jizvu a poruchu funkce vyplývající z kožní 

kontraktury ovlivnit operací. Těžce popálený pacient často prochází několika 

fázemi těchto rekonstrukčních operací. Tyto operace jsou humánním projevem 

vyspělosti společnosti. Při korekci jizev v obličeji respektujeme estetické celky, 

které popsali Gonzales a Uloa (Heemdon, 1996). Podobně postupujeme rovněž na 

jiných částech těla. 

Péče o popáleného člověka nekončí zhojením jeho popálených ploch a 

propuštěním z nemocničnJho ošetřování. Po celou další část života jsou nutné 

pravidelné kontroly. Každá změna zdravotního stavu, zejména u těžce popálených, 

má mimo fyzických změn vliv na psychický stav jedince. Termický úraz představuje 

onemocnění psychosomatické. Pacienti jsou znetvořeni jizvami, začínají si 

uvědomovat svoje sociální omezení. Dobré rodinné zázemí a vnímavý postoj 

okolí působí kladně na kvalitu života pacienta U pacientů se vlivem úrazu zvýší 

izolace od společnosti, mění se jejich hodnotový systém a životní styl. Tento stav 

nazýváme posttraumatickým stresovým syndromem (K6nigová, 1999). 
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4. TENS- TRANSKUT ÁNNÍ ELEKTRICKÁ NEUROSTIMULACE 

4.1 DEFINICE TENS 

Transkutánní elektrická neurostimulace je metoda elektroterapie používající ke 

simulaci tkáně různě tvarované impulsy střídavého proudu (Calta, 1994), střídavý 

pulzní proud (Poděbradský, 1995). Knauthová (1986) a Edel (1991) zmiňují i 

možnost monofázicky modulovaných impulsů u surge TENS, tedy stejnosměrný 

pulzní proud. Nejčastěji se uvažuje stimulace nervových vláken, ale TENS stejně tak 

může stimulovat i svalová vlákna ( V ařeka, 1995 ). 

Tato zvláštní forma nízkofrekvenční terapie v praxi využívá impulsů kratších než 1 

ms, obvykle 10 až 750 f.LS, a kmitočty v rozmezí 1 - 200 Hz. Největší uplatnění 

nachází v oblasti nefarmakologického tlumení bolesti. V poslední době se začíná 

s úspěchem používat i při tlumení intenzivního svědění, provázejícího hojení 

popálenin (Poděbradský, 1998). 

Civaia (2003) uvádí, že aplikace TENS snižuje bolest ve stadiu hojení jizev u 

popálenin. 

4.2. TV ARY IMPULSŮ TENS 

Tvarová charakteristika impulsů TENS je velmi bohatá a můžeme říci, že 

odpovídá konstrukčním možnostem přístrojové techniky. Zahrnuje širokou škálu 

impulsů od prostých symetrických pravoúhlých, až po tvarově složité asymetrické. 

V zásadě je můžeme rozdělit do tří základních kategorií - impulsy symetrické, 

asymetrické a asymetrické alternující. 

Alternující asymetrické impulsy tvoří vlastně podkategorii asymetrických impulsů. 

Vezmeme-li skupinu asymetrických impulsů a každý zrcadlově obrátíme- tedy 

zápornou část přeměníme v kladnou a naopak, vytvoříme z nich impulsy alternující 

(Poděbradský, 1995). Jednotlivé příklady těchto kategorií jsou zobrazeny na obr. č. 4 

a 5. 

Z pohledu neurostimulačního i myostimulačního účinku tvar ustupuje do pozadí, což 

je dáno především extrémně krátkou dobou jeho trvání. Bez ohledu na tvar impulsu 

TENS se tento manifestuje vždy jako impuls se strmým nástupem (Urban, 2000). 
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Obr. č. 4 : Tvary impulsů používaných při TENS (Poděbradský, 1995) 
a) impuls asymetrický bifázický, lichoběžníkový tvar negativní části 
b) impuls asymetrický bifázický 
c) impuls asymetrický bifázický, hrotový tvar (peak) negativní části 

4.3. JEDNOTLIVÉ DRUHY IMPULSŮ TENS 

1. Kontinuální TENS (nepřetržitý, plynulý, souvislý) - řada stejných impulsů o 

konstantní délce pauzy mezi nimi, frekvence 50 až 200 Hz, délka impulsu 70 až 

300!J.S. Výhodou je dobrá tolerance pacientem, nevýhodou je rychlá adaptace tkání 

na proud a vyžaduje zvyšování intenzity. Obr. č. 5. 

2. Randomizovaná TENS (stochastická, náhodná) - frekvence náhodně kolísá 

v určitém (procentuálně vyjádřeném) rozmezí kolem nastavené hodnoty. Délka 

impulzuje shodnájako u kontinuální TENS. Obr. č. 5. 

3. Burst TENS (řazená do skupin, salv) - rytmicky přerušovaný pulzní proud 

s nastavitelnou frekvencí, nejčastěji kolem 100 Hz. Jednotlivé impulsy o délce 0,05-

0,3 ms jsou seskupeny do tzv. salv (s konstantním počtem impulsů v salvě nebo 

délkou salvy), přičemž počet těchto salv za sekundu (tzv. burst frekvence) je 

nastavitelný v rozmezí 1-10Hz. Obr. č. 5. 

4. Surge TENS (vlnový, rázový, amplitudově modulovaný) - série impulsů 

s plynulým zvyšováním a snižováním intenzity pulsů a s volitelnou délkou pauzy 

mezi jednotlivými sériemi. Délka skupiny impulsů je nastavitelná v rozmezí 1 až 60 
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sekund, pauza mezi skupinami impulsů je od 1 do 99 sekund, délka impulsu musí být 

dostatečná k vyvolání svalové kontrakce (0,1 - 0,3 ms), frekvence 50 Hz nebo 

modulovaná 60 až 60 Hz. U některých přístrojů můžeme nastavovat v procentech 

ještě tzv. "obálku" (1-100%), která určuje strmost vzestupu a poklesu intenzity. 

Obálka 1% znamená zvýšení (a následný pokles) intenzity skokem (obdoba TENS 

burst), obálka 100% znamená plynulé zvyšování (a pokles) po celé trvání série. Obr. 

č. 5. 
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Obr. č. 5 : Modulace průběhů impulsů TENS 

25 



Poděbradský (1998) uvádí ještě další druhy TENS: 

• Mikroelektrostimulace - aplikace nemodulovaného, pulzního proudu. Délka 

bifázických, alternujících impulsů je 20 až 250 J..LS. Frekvence je 2 Hz 

konstantní, 30 Hz konstantní, nebo 80 - 120 Hz, intenzita podprahově 

senzitivní, maximálně však 2 mA. Účinek je vysvětlován ovlivněním 

buňečného metabolizmu, někdy je dokonce přirovnáván k účinkům klidové 

galvanizace. Avšak na rozdíl od galvanizace, díky charakteru a intenzitě 

proudu, nedochází k polarizaci tkání. Doporučuje se u akutních revmatických 

chorob a posttraumatických stavech, kde jsou ostatní formy elektroterapie 

kontraindikovány. 

• Vysokovoltážní terapie - pulzní proud s velmi krátkými impulsy, nízkou 

intenzitou, ale napětím vyšším, než je v elektroterapii běžné (až 500 V). 

Délka impulsu je 10 až 30 J..LS, frekvence je konstantní nebo modulovaná a 

přímo ovlivňuje účinek Analgetický účinek uvádí pro frekvenci 1 O Hz 

konstantní, 200 Hz konstantní a pro rozmezí 50 - 1 00 Hz. Myorelaxační 

účinek je pro konstantní frekvenci 1 O Hz a 200 Hz a pro rozmezí 3 - 100 Hz. 

Vhodná indikace je pro hypertonické svaly - ovlivnění trigger pointů a 

reflexních změn ve svalech. 

• Ultraelektrostimulace - pulzní proud s fixní frekvencí 182 Hz. Délka impulsu 

je 50 J..LS, intenzita je nadprahově motorická na začátku aplikace, později 

podrahově motorická. Indikace jsou stejné jako u vysokovoltážní terapie, 

doporučuje se spíše na celé svaly či svalové skupiny. 

4.4. V ARIANTY TENS 

Edel (1991) uvádí čtyři varianty TENS, přičemž parametry pro jejich rozlišení 

jsou frekvenční a intenzitní charakteristiky. 

1. Konvenční TENS- vysoká frekvence 10- 100 (200) Hz, nízká intenzita 25- 30 

mA. Vařeka (1995) uvádí frekvenci 80 - 100 Hz a délku impulsu kolem 150 J..LS, 

Poděbradský (1995) frekvenci vyšší jak 50 Hz a délku impulsu 70 J..LS, přičemž 
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k zabránění adaptace doporučuje randomizaci 30%. Intenzita nesmí být v žádném 

případě bolestivá, má vyvolávat jen parestetické sensace. 

Mechanismus účinku je vysvětlován vrátkovou teorií bolesti prostřednictvím 

dráždění AP nervových vláken. Analgetický efekt v porovnání s ostatními variantami 

TENS se udává spíše kratší. (Edel, 1991; Poděbradský, 1995; Vařeka, 1995). 

2. Acupuncture like - TENS (APL - TENS, popsaná v roce 1976 Erikssonovou a 

Sjolundem(Eriksson,1983)- nízká frekvence-2Hz, vysoká intenzita- do 100 mA. 

Vařeka (1995) uvádí frekvenci pod 10 Hz, Poděbradský (1995) a Edel (1991) 

rozlišují aplikaci kontinuální 1 - 9 Hz, délka impulsů O, 1 - 0,3 ms, délka aplikace 20 

- 45 minut, nebo aplikaci burst - frekvence impulsů 2 - 8 Hz, délka impulsů 0,25 

ms, frekvence burst 2 Hz. Mechanismus účinku je vysvětlován endorfinovou teorií 

prostřednictvím dráždění A8 a C vláken. Analgetický efekt se dostavuje později u 

konvenční TENS, ale má mít delší trvání (Edel, 1991; Poděbradský, 1995; Vařeka 

1995). 

3. Hyperstimulační TENS- byla zavedená Melzackem v roce 1975 (Melzack, 1978) 

- vysoká frekvence 1 O - 100 Hz, vysoká intenzita do 100 mA. Mechanismus účinku 

je stejný jako u APL- TENS, doba trvání analgetického účinku dle Melzacka (1978) 

je asi 20 minut (tedy v porovnání s konvenční či APL- TENS relativně krátká). 

4. Mikroampérová TENS - Edel (1991) ji uvádí jako zcela novou variantu, kterou 

charakterizuje pouze intenzitou nižší jak 1000 J..lA. 

4.5. OBJASŇUJÍCÍ MECHANIZMY ANALGETICKÉHO ÚČINKU TENS 

K objasnění analgetického účinku TENS jsou používány dvě teorie, "vrátková 

teorie bolesti" a "endorfinová teorie bolesti". Striktní rozlišování vrátkové a 

endorfinové teorie není zcela správné, protože v obou se objevují shodné prvky. O 

souhrnný pohled se pokusili Stux a Pomeranz (1991). Vysvětlují zde účinek 

elektroakupunktury (EA) a APL - TENS na modelu, jenž používá poznatků obou 

zmíněných teorií v jednotném celku. Podle nich je metoda APL- TENS založena na 

stimulaci nervových vláken o malém průměru (myelinizovaných A8 II., III. a 
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nemyelinizovaných C IV., která vysílají impulsy do spinální míchy a dále do tří 

center- spinální míchy, středního mozku, hypothalamo - hypofyzárního systému. 

Pro názornost svůj model doplňují grafickým znázorněním- Obr. č. 6. 
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Obr. č. 6: Stux - Pomeranzovo schéma (1991) 

28 



Bolestivá informace je vedena z místa vzniku buňkou 1 (pseudounipolární buňka 

spinálního ganglia =vstup slabých vláken u Melzacka) do spinální míchy, kde končí 

excitační synapsí na buňce 2 (T buňka). Axony této buňky jsou zavzaty do 

ascendentních drah (Pomeranz popisuje tractus spinothalamicus), které se dále 

přepojují excitační synapsí na buňku 3 lokalizovanou v thalamu. Odtud jde další 

projekce na buňku 4 především do oblasti primární senzomotorické kůry. Axony 

spinothalamického traktu jdoucí do thalamu vysílají též kolaterály v podobě 

excitační synapse k buňce 8 (enkefalinergní buňka ve středním mozku), což ve svém 

důsledku znamená také analgezii (Le Barsův fenomén- diffuse noxious inhibitory 

contrrol- DNIC). 

Aplikací TENS vstupujeme do tohoto řetězce. To, jakým mechanismem, závisí na 

použitém typu TENS. APL - TENS a hyperstimulační TENS aktivuje Aů III. buňku 

5, která končí excitační synapsí na buňce 6. Z buňky 6 jdou kolaterály do tří center 

(spinální míchy, středního mozku, hypothalamo-hypofyzárního systému). 

Na úrovni spinální míchy vychází z buňky 6 axon jdoucí k buňce 7, která je 

endorfinergní a způsobuje presynaptickou inhibici buňky 1. Z buňky 7 jdou také 

postsynaptické endorfinové synapse přímo ne buňku 2. 

Buňka 6 také vysílá axony do středního mozku přes anterolaterální trakt míchy, které 

excitují buňky v periaquaduktální šedi - buňky 8, 9 uvolňující enkefaliny a 

dysinhibující buňku 10 (taje tímto excitována). Ta dále aktivuje buňku nucleus raphe 

magnus - ll, která vysílá axon dorsolaterálním traktem a uvolňuje monoaminy 

(serotonin a noradrenalin) do spinální míchy. Buňka 2 je inhibována postsynaptickou 

inhibicí, zatímco buňka 1 je presynapticky inhibována přes buňku 7. Buňka 7 je 

excitována, zatímco buňka 2 je inhibována monoaminy. Těmito dvěma cestami 

monoaminů můžeme blokovat bolestivý přenos. 

Méně objasněný je přenos mezi buňkou 6 a hypothalamo-hypofyzárním systémem. 

Buňka 12 (nucleus arcuatus) může aktivovat raphe prostřednictvím ~-endorfinů. 

Buňka 13 v hypothalamu může uvolňovat ~-endorfiny z hypofýzy. Aplikace TENS 

je provázena zvýšením hladiny ~-endorfinů v cerebrospinálním moku a krvi 

(Pomeranz, 1991). 

Odpůrců vrátkové či endorfinové teorie je přinejmenším stejně mnoho jako jejich 

zastánců. Často bývá argumentováno placebo efektem TENS (obecně někteří autoři 
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řadí celou elektroterapii k tzv. čistě placebo terapiím). Placebo účinkem TENS se 

zabýval již v roce 1977 Thorsteinsson a kol. (Edel, 1991). 

Další studie, tentokrát již zaměřené na procentuální vyjádření analgetického účinku 

pro jednotlivé bolestivé stavy zveřejnili v roce 1988 Heidenreich a kol. z Drážďanské 

lékařské akademie (Edel, 1991). Testovaný vzorek představovalo 264 pacientů 

s chronickými bolestmi rozdělených do 4 skupin: 

1. bolesti po amputacích- pozitivní efekt 65,8% 

2. neuralgické bolesti- pozitivní efekt 63,2% 

3. bolesti u degenerativních onemocněních pohybového aparátu- pozitivní efekt 

63,5% 

4. skupina heterogenních bolestivých stavů- pozitivní efekt 50,0% 

Pozitivní reakci na TENS u akutních bolestivých stavů zaznamenali u 66,7% 

pacientů. 

Podobných výsledků dosáhli i Thoden a Sitzer (Edel, 1991). Tito autoři také 

zdůrazňují výraznou interindividuální variabilitu analgetického účinku především 

v závislosti na charakteru bolesti. Několikaletým pozorováním však zjišťují pokles 

pozitivního účinku (přibližně 10% za 3 roky). Částečnou odpověď na tento záhadný 

pokles dává Floter (Edel, 1991) zavedením pojmu "patient - compliance". Zjistil 

totiž, že pokles analgetického efektu zřejmě souvisí s "ukázněností" 

pacienta.Sledoval skupinu 151 pacientů užívajících přenosných TENS přístrojů. Do 

těchto přístrojů zabudoval bez vědomí pacientů chronometr zaznamenávající 

souhrnný pracovní režim přístroje za měsíc. Zjistil, že jen 15% z nich aplikovalo 

proceduru pravidelně (asi 45 hodin měsíčně), zatímco zbývajících 85% si své 

procedury redukovalo na 1 O hodin měsíčně (Edel, 1991 ). 

O tom, že u TENS nejde jen o placebo efekt svědčí i studie Horky a Puršlové (1995) 

týkající se vlivu TENS na funkční stav senzitivních nervových vláken. U skupiny 

deseti zdravých osob byl sledován vliv TENS na parametry neurogramu n. suralis. 

Při tomto pokusu byla použita TENS - asymetrické bifázické impulsy s frekvencí 80 

Hz a šířkou impulsu 150)ls po dobu 15 minut na kůži v místě průběhu n. suralis 

(celkem bylo vyštřeno 20 nervů). Měření prokázalo, mimo jiné, i statisticky 

významné zpomalení rychlosti senzitivního vedení ihned po aplikaci TENS, z čehož 

se dá odvodit, že TENS aplikovaná v této formě je klinicky účinná při léčbě bolesti. 
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Kritici fyzikální terapie někdy označují účinky fyzikální terapie za pouhé placebo. 

Pokud je fyzikální terapie ordinována nahodile, bez znalosti mechanizmu účinku, 

přesného cílení a dávkování, lze účinky fyzikální terapie takto nazvat (Capko, 1998). 

4.6. APLIKACE TENS 

Kontakt s kůží u metody TENS zajišťujeme buď prostřednictvím jedné hrotové 

diferentní elektrody a druhé plošné indiferentní, nebo dvěma rozdílně velikými 

plošnými elektrodami, přičemž menší umísťujeme nad bolestivou lokalitu (Calta, 

1994). Edel (1991) dále zmiňuje možnost jedno-, dvou- i vícekanálové aplikace. 

Hupka (1993) uvádí jako minimální plochu elektrod 6 cm2
• 

Protože pulsy TENS mají bifázický charakter, je nutné uvažovat i o polární lokalizaci 

elektrod. Anoda má být umístěna proximálněji od katody. U bolestí radikulárního 

charakteru pokládáme anodu nad odstup ošetřovaného kořene a katodu periferně ve 

směru propagace bolesti. Při přikládání elektrod se řídíme několika obecnými 

pravidly: 

1. Pozice elektrod nad bolestivým místem. Při přesné lokalizaci bolesti užíváme 

jednoho kanálu (dvě elektrody), je-li bolestivý okrsek špatně určitelný, anebo 

jde-li o větší plochu, můžeme použít dvoukanálovou aplikaci (čtyřmi 

elektrodami) (Edel, 1991). 

2. Uložení elektrod nad průběh nervů zásobujících postiženou oblast. Pokud jde 

o lokální poškození, přikládáme elektrody proximálně od něj (Calta, 1994, 

Hupka, 1993). Tzv. neurální aplikace (Poděbradský, 1995). 

3. Stimulace specifických bodů, především trigger points (Simons a Travellová 

1983) - spoušťových bodů ve svalech, nebo akupunkturních bodů (APL -

TENS) (Erikssonová, 1983). 

4. Zacílení do oblasti určitého dermatomu, myotomu či sklerotomu, který má 

vztah k bolestivému místu (na trup příčně, na končetinách podélně) (Calta, 

1994, Edel, 1991). 

5. V oblasti páteře a) transvertebrálně 

b) podélně ( Calta, 1994) 
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6. Symetrická aplikace na kontralaterální polovině těla, nebo i v oblastech 

vzdálených od primárního místa bolesti (reflexní účinek) (Calta, 1994, Edel, 

1991, Hupka, 1993). 

4. 7. DÁ VKOV ÁNÍ TENS 

Hodnota intenzity se liší dle varianty použitých proudů. Obecně různí autoři 

udávají maximální hodnoty v rozmezí 20 - 50 mA. Edel (1991) dokonce u 

hyperstimulační TENS a u APL - TENS udává 100 mA. V praxi však musíme 

hodnotu intenzity přísně diferencovat. Protože se při jejím nastavování řídíme 

především pocity pacienta, má snad větší význam ji slovně popsat. U konvenční 

TENS, surge TENS a hyperstimulační TENS by měla být nadprahově senzitivní 

(vyvolávající parestetické vjemy)- 2,5 až 3 násobek prahu citlivosti, u APL- TENS 

vždy podrahově algická (na hranici tolerance)- 3 až 5 násobek prahu citlivosti. 

Délka aplikace je vysoce variabilní. Udává se v rozmezí dvaceti minut až hodin. Jsou 

udávány i nepřetržité aplikace (v těchto případech mají ale autoři zřejmě na mysli 

variantu, při níž jsou elektrody implantovány - perkutánní elektrická stimulace -

PENS). Obecným pravidlem by ovšem mělo být, že při podáváním delším než 30 

minut se mají používat impulsy bifázické symetrické nebo bifázické asymetrické 

alternující (zabránění manifestace galvanické složky - poleptání) (Poděbradský, 

1995, Vařeka, 1995). 

TENS se podávají 1 až 3 krát denně v sérii 10- 15 dnů. Ovšem i zde je znovu třeba 

zdůraznit interindividuální rozdíly. Jsou pacienti s chronickými bolestivými 

syndromy, jimž jsou procedury TENS ordinovány (k domácímu ošetření) na celá léta 

(Poděbradský, 1995). 

Při terapeutické rozvaze a volbě adekvátní varianty TENS je vhodné vycházet ze 

subjektivního hodnocení bolesti pacientem pomocí vizuální analogové stupnice 

bolesti (1 až 3 - nízká intenzita bolesti, 4 až 7 - střední intenzita bolesti, 8 až 1 O -

vysoká intenzita bolesti) (Calta, 1994, Poděbradský, 1995, Ševčík, 1994 ). 

4.8. INDIKACE TENS 

TENS může najít uplatnění při léčbě bolesti v řadě medicínských oborů od 

neurologie, interní medicíny, chirurgie, traumatologie, ortopedie, gynekologie až po 

sportovní lékařství. Z diagnóz se nejčastěji uvádějí: 
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bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, oro-faciální bolestivé syndromy, 

bolestivý tik atd. 

thorakální bolestivé syndromy, bolesti po frakturách žeber, ineterkostální 

neuralgie 

bolesti u degenerativních onemocněních páteře, lumbalgie, lumboischialgie, 

bolesti při lézi meziobratlových plotének 

artalgie u artróz, artritid, periartritid, epikondylopatie, burzopatie, myopatie, 

myofasciální algický syndrom atd. 

neuralgie, neuritidy, neuropatie, polyneuropatie, neunnomy, postherpetické 

neuralgie, poškození periferních nervů 

bolesti po amputacích, pahýlové bolesti, fantomové bolesti, kausalgie, reflexní 

sympatická (Sudeckova) algodystrofie, některé nádorové bolesti 

pooperační akutní a chronické bolestivé syndromy, postincizární bolesti, 

bolesti u fraktur 

bolesti po popáleninách, svědění hojících se jizev po popáleninách 

poporodní bolesti, bolesti po císařském řezu, bolesti po abrazi, poporodní 

neuralgia paresthetica 

bolesti u anginy pectoris, pankreatické bolesti 

poruchy cirkulace, edémy, hematomy (zlepšuje cirkulaci v místě dráhy 

proudu) 

ovlivnění reflexních změn ve svalech, myorelaxace 

pro posilování fázických a tonických svalů ( elektrogymnastika, myostimulace) 

Metodu TENS můžeme aplikovat jen u algických stavů známé etiologie, nebo 

u algických stavů, které neumožňují kauzální terapii (Calta, 1994; 

Poděbradský, 1998). 

4.9. KONTRAINDIKACE TENS 

aplikace v oblasti karotického splavu, srdeční krajina 

břicho a dolní úsek páteře při graviditě 

akutní zánět kůže, poškozená kůže, oči 

opatrnost při spastických stavech (spíše nepoužívat) 

trombóza, tendence ke zvýšené krvácivosti, současná léčba antikoagulancii 

bolesti převážně psychogenního charakteru, thalamické bolesti 
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(Calta, 1994; Poděbradský, 1998; Hupka, 1993) 

pacemaker - Tato kontraindikace ovšem není absolutní, Existuje nebezpečí 

rušení či totální inhibice kardiostimulátoru TENS proudy. Potenciální 

ovlivnění pacemakeru závisí na frekvenci TENS a na jeho vzdálenosti od 

elektrod (Edel, 1991 ). 

S. BOLEST 

5.1. NEUROFYZIOLOGIE BOLESTI 

Bolest představuje významnou samostatnou problematiku. Bolest má kromě 

složky senzitivní i aspekt afektivní. Provází celou řadu onemocnění a má i určitý 

obranný charakter (bolestí se projeví manifestace některé choroby, bolest chrání před 

poškozením tkáně apod.). Bolest mohou vyvolat rozličné podněty fyzikální 1 

chemické a bolestivá aferentace může vznikat z různých tkání těla (Ambler, 2000). 

Bolest, nocicepce, je specifická senzitivní modalita. Většina bolestivých mechanismů 

je zpracována prostřednictvím nociceptorů.(nocisenzorů). Nociceptory, jsou 

receptory citlivé zejména na algický podnět nebo na podnět, který by se stal 

bolestivým při dlouhodobém působení. Nazývají se tak aferentní neurony 

s myelinizovanými vlákny A() (III. skupina) a silnými nemyelinizovanými vlákny C 

(IV. Skupina) (Ambler, 2000; Ševčík, 1994). Klasifikaci nervových vláken uvádí tab. 

č. 1 ač. 2 

Typ vlákna Funkce Průměr vlákna Rychlost vedení 
(J.tm) (mls) 

A a propnocepce, 12-20 70-120 
somatická hybnost 

A~ dotek, tlak 5-12 30-70 

Ay hybnost intrafuzálních vláken 3-6 15-30 
svalových vřetének 

A<> bolest, chlad 2-5 3-15 

B pregangliová autonomní 3 3-15 
vlákna 
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c 
zadní kořeny bolest, teplo 0,4-1,2 0,5-2 

sympatikus postgangliová sympatická 0,3- 1,3 0,7-2,3 
vlákna 

Tabulka č. 1: Klasifikace nervových vláken dle Erlangera-Gassera (I'rojan, 1994). 

Skupina Funkce Střední průměr Rychlost vedení 
(J.Lm) 

I odpovídají typu Aa 13 75 

II odpovídají typu AP 9 55 

III odpovídají typu Aó 3 ll 

IV odpovídají typu C 1 1 

Tabulka č. 2: Klasifikace nervových vláken dle Loyda-Hunta (Schmidt, 1993). 

Bolestivé vjemy jsou vnímány periferními receptory - nociceptory. Jsou buď 

specifické, pouze pro bolestivé podněty, nebo polymodální. Reagují i na intenzivní 

mechanickou stimulaci, kterou interpretují jako bolestivou. Podobně i receptory 

tepelné a chladové. Nociceptory tvoří volná nervová zakončení, která mají na své 

periferii kanály, především sodíkové, vápníkové, ale také kanály pro GABA. 

Nociceptory jsou citlivé na bolestivé podněty různé povahy- mechanické, termické 

(teplené a chladové) a chemické. Nociceptory můžeme lokalizovat v nejrůznějších 

tkáních lidského těla (Ambler, 2000). 

Willis (1985) uvádí mimo kůži i svaly (fascie, vmezeřené vazivo), šlachy, kloubní 

pouzdra, viscerální orgány. Rokyta (1995) dodává i endoneurium. 

35 



Periferní struktury bolest percipují a vedou do centrálních struktur, kde je bolest 

zpracována, modulována a kde se na ni vytváří určitá reakce (Rokyta, 1995). 

5.2. TEORIE BOLESTI 

Existuje řada teorií bolesti z nichž jsou nejvýznamnější vrátková teorie a teorie a 

teorie neurosekreční. Za zmínku ještě stojí teorie kódů a citová teorie bolesti. 

5.2.1. VRÁTKOV Á TEORIE BOLESTI (GATE CONTROL) 

Zveřejněná v roce 1965 Melzackem a Wallem (Melzack, 1978) jako "gate control 

theory of pain". Tato teorie předpokládá, že v zadním rohu míšním existuje 

komplexní modulační mechanismus, který se označuje pod pojmem vrátková 

kontrola bolesti. Tento mechanismus působí jako vrátka, která mohou zvyšovat nebo 

snižovat tok nervových vzruchů z periferních vláken do centrálního nervového 

systému. Obr. č. 7. 

~---+centrální fí7~ 1 

silnavlákn• i L /r\ 
>>tup I @-( \ T ) 
~labá vlákna I T- ~ '~ 

I 

Obr. č. 7: Schématické znázornění vrátkové teorie bolesti 
SG- buňka substantia gelatinosa Rolandi 
T- převodní buňka Stil/ing-Clarkova jádra (transmission cell) 
+ excitace 
- inhibice 

Primární aferentní vlákna v senzitivních nebo smíšených periferních nervech vstupují 

cestou zadního kořene do míchy a končí v substantia gelatinosa zadního rohu 
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míšního, kde je první synapse s intemeurony. Z oblasti obličeje jdou aferentní vlákna 

cestou n. trigeminus hlavně do radix descendens (ne. teractus spinalis). Primární 

nociceptivní aferentní vlákna obsahují řadu neuroaktivních substancí, zejména 

glutamát a neuropeptidy (hlavně substanci P) a jejich uvolnění je důležité pro 

excitaci dalších drah. Další ascendentní dráhy jdou cestou tractus spinothalamicus a 

spinoreticularis. Informace vysílané z poraněné tkáně jsou modifikovány sérií 

interakcí v substantia gelatinosa zadního rohu míšrn'ho. Přenos bolesti je modulován 

excitačními nebo inhibičními neurony. Pro excitaci dalších drah jsou důležité hlavně 

glutamát a substance P. K inhibici bolestivé transmise dochází uvolněním GABA, 

glycinu a také endogenních opioidů. Práh bolesti je velmi individuální a rovněž 

zpracování bolesti včetně emoční odpovědi je vysoce individuální. 

Somatický vstup v zadních rozích míšních je vystaven modulačnímu vlivu "vrátek" 

(někdy se též přirovnává k funkci relé) ještě dříve, než vyvolá pocit bolesti nebo 

reakci na ni. K regulaci prahu pro vstup nociceptivního podráždění 

dochází v lamině II a III dle Rexeda zadních rohů míšních a hlavní roli v tomto 

procesu hrají tzv. SG neurony (substantia gelatinosa Rolandi - lamina II), k nimž 

směřují kolaterály ze slabých nemyelinizovaných vláken C s inhibičními synapsemi. 

SG buňky mechanismem presynaptické inhibice ovlivňují tzv. T buňky -

transmission cells a stupeň inhibice závisí na poměru aktivity silných (large fibres) a 

slabých (small gibres) vláken. Impulsy vedené silnými vlákny A~ způsobují 

uzavírání vrátek pro bolest (vlákna A~ ovlivňují SG neurony excitačně, a tak zesilují 

jejich vliv na presynaptickou inhibici). Na druhé straně C vlákna mají tendenci 

vrátka pro bolestivé podněty otvírat. Neurony vrátkového systému jsou neustále pod 

vlivem supraspinálních struktur, který se děje prostřednictvím descendentních drah. 

Tato supraspinální inhibice je aktivována monoaminergními descendentními 

drahami. (Ambler,2000; Schmidt, 1993; Melzack,1978). 

5.2.2. NEUROSEKREČNÍ (HUMORÁLNÍ) TEORIE BOLESTI 

Také známá jako endorfmová a enkefalinová teorie bolesti, se kterou poprvé přišli 

Terenius v roce 1974 a Waldstrom v roce 1976 (Melzack, 1978). Dnes jsou známy tři 

skupiny endogenních opioidů Gde o neuropeptidy a patří mezi neuromodulátory): 

endorfmy, enkefaliny a dynorfiny. Jsou to endogenní, opiátům podobné substance, 
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které po uvolnění při spojení se specifickými receptory zvyšují práh bolesti a mají 

analgetický efekt. Receptorová místa jsou v substantia gelatinosa zadm'ho rohu 

míšního, nucleus raphae magnus v prodloužené míše, periaqeduktální šedi, 

thalamickýchjádrech, limbickém systému a hypothalamu (Ambler, 2000). 

5.2.3. TEORIE KÓDŮ 

Podle této teorie jsou informace z periferie přenášeny ve formě kódů, které jsou 

dekódovány teprve v CNS, na základě čehož vzniká výsledný pocit (Melzack, 1978). 

5.2.4. CITOVÁ TEORIE BOLESTI 

H.R. Marshall v roce 1894 přišel s teorií, podle které je bolest čistě citovou 

záležitostí. Bolest je ve skutečnosti strach, který podbarvuje ostatní vjemy (Melzack, 

1978). 

5.3. PATOGENETICKÉ MECHANISMY BOLESTI 

Rozlišujeme několik patogenetických mechanismů bolesti: (Ambler, 2000) 

• Nociceptorová bolest (nocicepční, noceceptivní)- vzniká aktivací nociceptorů a 

souvisí s poškozením tkáně (např. zánětem, poraněním). Má často protektivní 

charakter, který brání většímu poškození tkáně, při pokračujícím hojení se její 

intenzita postupně snižuje a obvykle příznivě reaguje na běžná i opioidní 

analgetika. 

• Neuropatická bolest (neurogenní) - vzniká při primární lézi nebo dysfunkci 

nervového systému (CNS i PNS) a nemá žádný protektivní účinek. 

Z praktických důvodů se rozlišuje periferní neuropatická bolest a centrální 

bolest. V české terminologii se obvykle užívá termínu neuropatická bolest pro 

postižení PNS, pro bolesti centrálního původu se užívá termín centrální 

neurogenní bolest. Při lézi CNS se někdy užívá termín centrální bolest. Někdy se 

ještě rozlišuje trvalá bolest nezávislá na stimulaci a bolest indukovaná pouze 
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stimulací. U neuropatické bolesti její intenzita častí stoupá při únavě nebo 

emoci, může začínat hned, ale i poměrně pozdě po vlastní lézi. Často je 

popisovaná jako pálivá, lancinující a časté jsou i jiné senzitivní projevy. Bývá 

rezistentní na anlgetika a příznivě reaguje na tricyklická antidepresiva 

(amitriptylin), antikonvulziva (karbamazepin, hydantoiny) a lokální anestetika. 

Někdy lze obtížně odlišit tento typ bolesti od chronické nociceptivní. 

• Reaktivní bolest - vzniká při dysregulaci eferentních motorických nebo 

sympatických systémů, např. při svalovém spasmu, u psychosomatické bolesti 

hlavní roli hrají psychické faktory. Samostatně se někdy vyčleňuje deaferentační 

bolest (při odstranění aferentních stimulů - distálně od ganglia zadního kořene 

vzniká neuropatická bolest, nad gangliem před vstupem do CNS vzniká 

deaferentační bolest). Jako přenesená bolest se označuje projekce viscerální 

bolesti na povrch těla (např. projekce ze žlučníku pod pravou lopatku, bránice do 

ramene aj.). Vysvětluje se principem konvergence viscerálních aferentních 

nociceptorů ve stejné projekční zóně zadního míšního rohu jako aferentace ze 

somatických struktur, kde je bolest vnímána. 

• Kauzalgie- jsou intenzivní spontánní palčivé bolesti, často současně s allodynií 

a hyperpatií, které vznikají při poranění nervu (hl. n. medianus a n. tibialis ), šíří 

se často mimo senzitivní inervační oblast a zhoršují se fyzikálními i emočními 

podněty. Může být kombinovaná s vazomotorickou a sudomotorickou dysfunkcí 

a později i trofickými změnami. 

5.4. ROZDĚLENÍ BOLESTI Z HLEDISKA PRŮBĚHU A DYNAMIKY 

Z hlediska průběhu a dynamiky se rozlišuje: (Ambler, 2000; Lewit, 1996) 

• Akutní bolest - zpravidla je spojena se zjevnou příčinou (trauma, zánět), má 

okamžitý začátek - fázickou složku a následující tonickou složku, která různě 

dlouho přetrvává. Trvá méně než tři měsíce. 

• Subakutní bolest - na rozdíl od akutní bolesti ji charakteruzuje ji postupný 

začátek a trvá méně než 3 měsíce 
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• Chronická bolest- může projít akutním stadiem s fázickou složkou, ale tonická 

složka přetrvává, i když se poškození zhojilo. Mechanismy jsou zde velmi 

komplexní, vlastní příčina často neznámá a rovněž léčba bývá obtížná. 

• Recidivující bolest- po asymptomatickém intervalu se bolest znovu objeví. 

Při hodnocení bolesti, zejména chronické, se rozlišují následující čtyři komponenty: 

(Ambler, 2000) 

1. Nocicepce - podráždění nociceptorů. Vzniká poškozením tkáně a 

centrální propagací této informace. Je nutno vyšetřit, zda je či není 

přítomen nález, který způsobuje aktivaci nociceptorů. Bolest může 

vzniknout i bez nocicepce (neuropatická bolest). 

2. Bolest - rozpoznání nocicepční stimulace v CNS. V některých 

případech nocicepce nevede k bolesti (např. při anestézii nebo u míšní 

léze). 

3. Strádání - zahrnuje negativní afektivní odpověď na bolest. Značně 

závisí na individuálním prahu bolesti. 

4. Chování při bolesti (pain behavior)- zahrnuje vše co daná osoba dělá 

nebo nedělá a co vede vyšetřujícího k poznání, že nemocný trpí bolestí. 

Patří sem verbální líčení bolesti, projevy paraverbální (způsob mluvy, 

intonace hlasu) i nonverbální (např. kulhání, naříkání, užívání léků, 

návštěvy lékaře atd.). Nevíme mnoho o skutečném prožívání bolesti, 

proto si více všímáme chování. 

První tři komponenty jsou vždy subjektivní a pouze chování při bolesti lze 

objektivně sledovat. 
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5.5. METODY HODNOCENÍ BOLESTI 

5.5.1.KRÁTKÁ FORMA DOTAZNÍKU BOLESTI McGILLOVY 

UNIVERZITY (SF -MPQ) 

Krátká forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity ( SF - MPQ - Short Form 

of The McGill Pain Questionnaire) (příloha 1) měří bolest, pocit "odpovídající 

ohrožení nebo poškození tkáně, nebo popsaný v termínech takového 

ohrožení". Měří dvě komponenty bolesti, senzorickou a afektivní , a dále celkové 

skóre, které - podle předpokladu - měří souhrnný objem prožívané bolesti. SF -

MPQ obsahuje patnáct položek, slovních deskriptorů, uspořádaných do tří stupnic. 

Senzorickou komponentu měří PRI- S (Pain Ratin Index- Sensory, ll položek), 

afektivní komponentu měří PRI- A (Pain Ratin Index - Affective, 4 položky) a 

celkové skóre měří PRI- T (Pain Ratin Index- Total, 15 položek). Tuto zkrácenou 

verzi dotazníku sestavil Melzack (1987) a vychází zjeho původní nezkrácené verze. 

Česká verze byla standardizovaná Knotkem et al. (2000). Dotazník tvoří 15 položek 

(verbálních deskriptorů bolesti) uspořádaných do 4 stupnic (O -žádná bolest, 1 -

mírná bolest, 2 - střední bolest, 3 - silná bolest). Dotazník bývá prezentován na 

jedné stránce, často s numerickou stupnicí Intenzity současné bolesti (PPI - Present 

pain Intensity) a Vizuální analogovou škálou (V AS). Obě hlavní stupnice dotazníku 

(PRI- S a PRI- A) odpovídají vrátkové teorii bolesti. 

SF- MPQ se aplikuje zpravidla individuálně, lze ho však aplikovat i hromadně. U 

osob motoricky či jinak postižených lze test aplikovat tak, že vyšetřující čte položky 

a sám zaznamenává pacientovy reakce. Pro aplikaci metody u verbálně 

handicapovaných a u pacientů s kognitivními defekty je třeba nejprve posoudit 

dostatečné porozumění testu. 

Při úspěšné terapii by spektrum vybraných deskriptorů mělo zůstat zachováno, jejich 

číselné hodnoty by se však měly snížit. Pokud se spektrum deskriptorů na konci 

léčby zvýší, je zde podezření na účast psychických vlivů, které pravděpodobně 

souvisejí s bolestí. 

Dosavadní metody potvrdily použitelnost SF - MPQ v různých situacích, zejména 

v měření chronické bolesti (Knotek a Urbancová, 1994; Knotek a Knotková, 1998), 

testování efektu farmak (Harden et al., 1991), transkutánní elektrické stimulace 
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(Jakoubek, 1991 ), při měření akutní bolesti a v laboratorním výzkumu (Knotek, 

2000). 

5.5.2. INTENZITA SOUČASNÉ BOLESTI (PPI) 

Jedná se o stupnici O - 5 , kde O znamená žádná bolest, 1 mírná bolest, 2 

nepříjemná bolest, 3 vyčerpávající bolest, 4 krutá bolest, 5 nesnesitelná bolest. Je 

součástí dotazm'ku SF - MPQ (příloha 1 ). Pacient verbálně hodnotí současnou bolest 

(Knotek ,2000; Opavský, 1998). 

5.5.3. VIZUÁLNÍ ANALOGOVÉ ŠKÁLY (V AS) 

Vizuální analogové škály (V AS) (příloha 2) jsou nejužívanější metodou měření 

bolesti. Často se používají i k měření dalších, s bolestí souvisejících psychických, 

případně behaviorálních proměnných (např. strach, úzkost, zlost, deprese). 

Měření pomocí V AS spočívá v přiřazování dané kvality (intenzity pocitu bolesti, 

nepříjemnosti pocitu bolesti, pocitu životn~ho utrpení) odpovídajícímu analogickému 

bodu úsečky. Tato úsečka je 100 mm dlouhá, zleva i zprava omezená krajními body. 

Levý krajní bod vyjadřuje stav zcela bez přítomnosti měřeného jevu (zde bolesti), 

pravý krajní bod odpovídá nejvyšší m~ře této kvality (nejhorší možná bolest) (Knotek 

a Žalský, 2001). 

Nejvíce se V AS uplatňuje v měření senzorické komponenty bolesti - V AS-I a 

afektivní komponenty bolesti - VAS-U. VAS-I měří intenzitu pocitu bolesti a 

senzorickou reakci na nocicepční podnět. V AS-U měří nepříjemnost pocitu bolesti 

(unpleasantness) a afektivní reakci na nocicepční podnět (Price a Harkins, 1987; 

Harkins et al., 1989). 

Při posuzování chronické bolesti má základní význam i nespecifické utrpení 

(nepříjemné kognitivní a afektivní hodnocení a psychicky zpracované informace). 

Toto hodnotí V AS-S (suffering- utrpení) (Knotek a Knotková, 1998). 

Standardizovanou formu VAS, jak ji uvádí Kotek a Žalský(2001), můžeme použít 

pro hodnocení chronické bolesti u dospělých pacientů. Podle tohoto standardu lze 

orientačně testovat i pacienty s akutní bolestí a děti asi od 12 let. 
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6. CÍLE A HYPOZÉZY 

6.1. CÍLE 

Během léčby jsou popáleným pacientům podávána analgetika, které však ne lze 

podávat v neomezeném množství a pacienty před bolestí plně neochrání. 

Hlavním cílem této diplomové práce je potvrdit předpoklad, že pomocí aplikace 

TENS dojde ke snížení percepce bolesti u popálených pacientů, sledovat trvání 

analgetického účinku (pokud se potvrdí) v časovém horizontu a účinek terapie 

vyhodnotit pomocí metod pro hodnocení bolesti. V tomto případě pomocí VAS a SF

MPQ. Dalším cílem je sledování jiných možných účinků TENS na jizvu (prokrvení, 

otok, tuhost jizvy,vliv na povrchové čití). 

6.2. HYPOTÉZY 

I. Aplikací TENS dojde ke snížení intenzity bolesti u popálených pacientů, 

analgetický účinek potvrdí vyhodnocení metod pro hodnocení bolesti VAS. 

II. Hodnota V AS před terapií se bude lišit od hodnoty V AS v určitém 

časovém úseku po terapii. V tomto případě po pěti hodinách. 

III. Při vyhodnocení SF-MPQ bude pro úspěšnou terapii nasvědčovat stejné 

množství slovních deskriptorů (nebo se dokonce jejich počet sníží) se 

sníženými číselnými hodnotami. 

IV. Po celkové aplikaci TENS dojde ke zlepšení prokrvení jizvy, toto se 

projeví na snížení její tuhosti a snížení otoku, zlepšení povrchového čití. 

V. Na základě endorfinové teorie bolesti se po aplikaci TENS zlepší celkový 

životní pocit, toto se projeví na vyhodnocení V AS-S. 
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7. METODIKA PRÁCE 

Před zahájením aplikace 15 procedur TENS vyplnil pacient krátkou formu 

dotazníku McGillovy univerzity (SF-MPQ). Stejně tak po skončení aplikace 15. 

procedury TENS. Hodnocení SF-MPQ tedy probíhalo ve 2 časových úsecích. Před 

zahájením každé z 15 procedur hodnotil pacient na samostatné stránce V AS, stejně 

tak 5 hodin poté. Hodnocení V AS tedy probíhalo vždy ve 2 časových úsecích u 

každé terapie. TENS byla aplikována vždy ve stejnou denní dobu. Pacient v době 

terapie nebral žádná analgetika. 

Vyšetření fyzioterapeutem proběhlo před 1. a po 15. aplikaci. 

7.1. ZADÁNÍ DOTAZNÍKU SF-MPQ 

Před vyplňováním dotazníku proběhla instruktáž o jeho vyplnění. Pacient byl 

požádán, aby v hodnocení tohoto dotazníku uvedl bolest, kterou cítí právě nyní. 

Dotazník obsahuje slova, kterými se popisuje bolest. Pacient pečlivě přečetl každé 

slovo a uvedl, zda označuje pocit, který charakterizuje jeho bolest, popřípadě jak je 

tento pocit silný. Jestliže daná charakteristika neodpovídala jeho bolesti, uvedl O 

(žádná). Pokud byla bolest pociťována jako mírná- uvedll, pokud byla střední -

uvedl 2, jestliže byla bolest silná- uvedl 3. Pacient má uvést vždy první dojem po 

přečtení každého slova a nic nevynechávat. 

Dotazník obsahuje 15 slovních deskriptorů bolesti, které jsou uspořádány do 3 

stupnic. Senzorická komponenta bolesti se označuje PRI-S (Pain Ratin Index -

Sensory) a tvoří ji prvních ll deskriptorů dotazníku. Afektivní komponentu bolesti 

měří PRI-A (Pain Ratin Index - Affective) a tvoří ji poslední 4 deskriptory 

dotazru'ku. Celkové skóre měří PRI-T (Pain Ratin Index- Total) a je dáno součtem 

PRI-S a PRI-A. Součtem volených odpovědí bylo stanoveno hrubé skóre pro 

senzorickou a afektivní komponentu bolesti (PRI-S , PRI-A).Hodnota PRI-T je PRI

T+ PRI-A. 

44 



7.2. ZADÁNÍ V AS 

Pro hodnocení bolesti byly zadány 3 následující vizuální analogové škály: 

1. V AS-I (intenzita bolesti) 

2. V AS-U (nepříjemnost bolesti), pro potřeby této práce V AS-U odpovídala 

intenzitě parestezií 

3. V AS-S (v tomto případě celkový životní pocit) 

Test tvořil arch papíru, na kterém byly pod sebou zakresleny 3 horizontální úsečky 

100 mm dlouhé, zprava i zleva vymezené krajními body. Pravý krajní bod u prvních 

dvou úseček odpovídá nejsilnějšímu stupni daného pocitu- u první úsečky se jedná o 

intenzitu bolestiGak je daná bolest silná), u druhé úsečky jde o nepříjemnost bolesti 

Gak je daná bolest nepříjemná). Směrem doleva se bolest snižuje a levý krajní bod 

odpovídá stavu zcela bez bolesti. Třetí úsečka hodnotí celkový životní pocit Gak je 

pac. spokojen, má-li starosti apod). Levý krajní bod znamená pohodu, pravý krajní 

bod utrpení. Každou úsečku pacient přeškrtl v místě, které odpovídalo jeho 

současnému pocitu. Vyhodnocení bylo provedeno změřením vzdálenosti mezi levým 

okrajem úsečky a značkou zakreslenou pacientem. Vzdálenosti se měřily 

v milimetrech. 

7.3. TECHNICKÉ VYBA VENÍ 

Pro potřeby této diplomové práce byl použit přístroj BTL 06, což je elektroléčebný 

přístroj umožňující aplikaci nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů. BTL 

06 obsahuje dva oddělené výstupy. Tím je umožněna současná aplikace dvou 

odlišných léčebných proudů, nebo též současná terapie dvou pacientů. Obr. č. 8. 

~lL , ....... • 

Obr. č. 8: Elektroléčebný přístroj BTL 06 
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7.4. VYŠETŘOV ANÁ OSOBA 

O.J., muž 

Ročník: 1965 

Diagnóza: St. p. popálení 12% povrchu těla: obličej, krk, břicho, levá horní 

končetina - I-Ha stupeň, 9% 

plochy na pravé paži, předloktí a kubitě- III stupeň, 3% 

N.O.: Pacient opařen horkou párou a vodou z prasklého potrubí, st. p. nekrektomii 

následné autotransplantaci ventrální plochy pravé paže, kubity a ventrální 

plochy předloktí. Zbylé plochy zhojeny konzervativním způsobem. Nyní je 

v ambulantní péči. Na fyzikální terapii doporučen lékařem pro bolesti a 

parestezie transplantovaných ploch. Nyní je 32 dní po autotransplantaci kůže. 

Anamnéza: 

R.A.: pro daný stav bezvýznamná 

O.A.: sledovaná onemocnění- O, operace levého loketního kloubu pro úraz- před 

20 lety 

P .A.: nezaměstnaný 

S.A.: žije s manželkou a dcerou 

A.A: negativní 

F.A.: Ibalgin 200mg 2x denně (ráno, večer), analgetický účinek krátkodobý, 

na parestezie nepůsobí, v době terapie TENS neužívá 

Předchozí rehabilitace: 

- v době hospitalizace - tromboembolická prevence, dechová gymnastika, 

polohování ( elevace a plná extenze pravého loketního kloubu), kondiční cvičení 

končetin a trupu, tlakové masáže po zhojení popálených ploch 

- v současné době - 2x týdně dochází na ambulantní rehabilitaci postupy: PIR 

(postizometrická relaxace) flexorů a extenzorů pravého loketního kloubu, 

mobilizace pravého loketního kloubu, tlaková masáž transplantovaných ploch, 

elastický návlek, silikonový gel (24 h denně, sundává pouze na osobní hygienu) 
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Status presens: Pacient přichází s bolestmi a paresteziemi na ventrální ploše 

pravého loketního kloubu a předloktí po autotranspalntaci kůže , plně soběstačný , 

orientovaný, spolupracující. 

Diferenciální rozvaha: 

Současný stav je v plném rozsahu dán úrazem. U pacienta předpokládáme sníženou 

kvalitu povrchového čití, dále otok a omezený rozsah pohybu postiženého loketního 

kloubu. Je zde možné snížení svalové síly. Mohli by být i poruchy na periferii ve 

smyslu zhoršení obratných pohybů Qemné a silové úchopy). Vzhledem k tomu, že se 

jedná 0 postižení kloubu, mohl by být pacientův stav v budoucnu komplikován 

periartikulámí osifikací. 

7.4.1. VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Subjektivní: Bolest a parestezie ventrální plochy pravé paže a předloktí 

(mravenčení, brnění) 

Objektivní: Pravá horní končetina: 

• Ramenní kloub - aktivní pasivní pohyby bez omezení, v krajních 
polohách bez bolesti, 
kloubní rozsahy: S: 45-0-180° 

F: 180-0-45° 
T: 45-0-135° 
R: 90-0-90° 

• Loketní kloub - bolest v krajních polohách při aktivních i pasivních 
pohybech, extenze možná v plném rozsahu, flexe, pronace a supinace 
omezená, kloubní rozsahy: S: 0-0-1 00° 

R: 85-0-85° 

• Zápěstní kloub - aktivní i pasivní pohyby bez omezení, v krajních 
polohách bez bolesti, kloubní rozsahy: S: 60-0-60° 

F: 30-0-60° 

• Svalová síla- bez oslabení (orientačně dle svalového testu) 

• Čití -povrchové - dotyk, tlak, povrchová bolest: hypestézie 
v oblasti jizvy a cca 2 cm v jejím okolí 

• Úchopy- jemné i silové be.z omezení 
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- teplo a chlad: anestézie v oblasti jizvy a cca 2 cm v jejím 
okolí 

• Kůže: jizva na přední ploše paže, loketního kloubu a předloktí, 

hyperpigmentace, palpačně velmi tuhá, viz obr. č. 9 

Obr. č. 9 

• Reflexy - C5-C8 výbavné, normoreflexie, stupeň 3 

• Obvody- 5 cm nad kubitou: 30 cm 
přes kubitu: 33 cm 
5 cm pod kubitou: 30 cm 

7.5. APLIKACE TERAPIE 

Pro tento případ byla zvolena analgetická elektrostimulace TENS burst -

frekvence 100 Hz, délka impulsu O, 1 ms, burst frekvence 1 Hz, intenzita nad prahově 

senzitivní. Tomuto odpovídal program 1831, který se běžně aplikuje na 

arteriosklerózu a ischemickou chorobu končetin. Kontakt s kůží byl zajištěn pomocí 

dvou plošných elektrod z jednoho kanálu. Anoda byla umístěna proximálně od 

loketního kloubu z ventrální strany (5 cm nad kubitou), katoda distálně od loketru'ho 

kloubu z ventrální strany (5 cm pod kubitou). Obr. č. 10. 

Délka jedné terapie byla 15 minut. 
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Obr. č. 10: Uložení elektrod 

Proband podepsal písemné prohlášení, kde souhlasí se zveřejněním dat týkající se 

jeho osoby pro potřeby této diplomové práce. 

8. VÝSLEDKY 

8.1. VYHODNOCENÍ VIZUÁLNÍ ANALOGOVÉ ŠKÁLY 

Hodnocení V AS probíhalo každý den před aplikací TENS (hodnoty N) a 5 hodin 

po aplikaci (hodnoty N5h). Výsledky V AS-I ukázaly, že u daného pacienta došlo 

k poklesu intenzity bolesti po patnácti aplikacích TENS v průměru o 74,1 %. 

Hodnoty V AS-U (parestezie) se snížily o 100%. Celkový životní pocit pacienta 

(V AS-S) se po patnácti aplikací TENS zvýšil v průměru o 42,8 %. 
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8.1.1. VYHODNOCENÍ V AS-I 

K mírnému analgetickému účinku došlo již druhý den po první aplikaci TENS. 

Hodnoty N(VAS-1) dále plynule klesaly a po 15. aplikaci se snížily o 71 ,8%. 

Hodnoty N5h(VAS-I) po první aplikaci plynule klesaly a po 15. aplikaci došlo ke 

snížení intenzity bolesti o 76,3 %. V průměru lze tedy říci , že u daného pacienta 

došlo ke snížení intenzity vnímané bolesti po patnácti aplikacích TENS o 74,1 %, 

přičemž hodnoty N5H byly průměrně o 2,4% nižší než hodnoty N. Hodnoty N a 

N5h jsou uvedeny v tabulce č.3. Průběh hodnot zaznamenává graf č. 1. 

V AS-I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

N(mm) 39 37 37 36 36 32 30 25 24 22 20 17 15 15 ll 

N5h(mm) 38 35 34 33 33 30 27 23 21 20 17 15 13 12 9 

Tabulka č. 3: Hodnoty V AS-I před každou terapií a 5 hodin po každé terapii 
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Graf č. 1: Průběh hodnot V AS-I, osa x: počet terapií, osa y : intenzita bolesti v mm 
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8.1.2. VYHODNOCENÍ V AS-U 

Z výsledků V AS-U je patrné, že intenzita parestezií každý den před terapií klesala 

a po 13. aplikaci došlo zcela k jejich vymizení. Hodnoty N5h(VAS-U) se naopak po 

prvních pěti aplikacích oproti N(V AS-U) zvýšily v průměru o 14,8 % a k jejich 

poklesu oproti N docházelo až po 6. aplikaci TENS, a to v průměru o 12,1 %. 

5 hodin po 12. aplikaci se již parestezie nevyskytovaly vůči. Lze tedy říci, že se 

hodnoty N(VAS-U) a N5H(VAS-U) u tohoto pacienta snížily během 15 aplikacích 

TENS o 100%. Hodnoty N(V AS-U) a N5H(V AS-U) jsou uvedeny v tabulce č. 4 a 

jejich průběh zaznamenává graf č. 2. 

V AS-U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

N(mm) 62 60 58 54 55 50 47 40 32 31 12 10 3 o o 
N5h(mm) 75 77 74 68 69 30 28 18 15 8 5 o o o o 

Tabulka č. 4: Hodnoty V AS-U před každou terapií a 5 hodin po každé terapii 
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Graf č. 2: Průběh hodnot V AS-U, osa x: počet terapií, osa y: intenzita parestezií v mm 
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8.1.3. VYHODNOCENÍ V AS-S 

Výsledky V AS-S ukazují, že u tohoto pacienta měla TENS vliv i na celkový životní 

pocit a to tak, že se zvýšil v průměru o 42,8 %. Hodnoty N(V AS-S) se snížily po 15. 

aplikaci TENS o 41,8 %. Hodnoty N5h(V AS-S) se po 15. aplikaci snížily o 43,7 %. 

Hodnoty N(V AS-S) a N5h(V AS-S) jsou uvedeny v tabulce č. 5, průběh hodnot 

zaznamenává graf č. 3. 

V AS-S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

N(mm) 34 30 31 26 23 21 20 21 20 20 22 20 21 21 20 

N5h(mm) 32 29 33 27 26 23 19 17 17 18 21 18 18 19 18 

Tabulka č. 5: Hodnoty V AS-S před každou terapií a 5 hodin po každé terapii 
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Graf č. 3: Průběh hodnot V AS-S, osa x: počet terapií, osa y: celkový životní pocit v mm 
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8.2. VYHODNOCENÍ DOT AZNÍKU SF-MPQ 

Pacient vyhodnotil daný dotazník před 1. a po 15. aplikaci TENS. Před zahájením 

TENS ohodnotil svou bolest 6 slovními deskriptory z 15 možných. Po 15 aplikacích 

TENS se počet slovních deskriptorů snížil ze 6 na 3 a snížily se i jejich hodnoty. 

Senzorická komponenta bolesti PRI-S se snížila z 10 na 3, afektivní komponenta PRI-A 

klesla z 1 na O, hrubé skóre se snížilo z ll na 3 (tab.č. 6 a 7). 

BOLEST HODNOTAPŘED !.TERAPII HODNOTA PO 15. TERAPII 

Bodavá 3 1 

Palčivá 2 o 
Tupá 2 1 

Tíživá 2 1 

Řezavá 1 o 
Unavující 1 o 

Tabulka č. 6: SF-MPQ 

HODNOTA PRI PRED 1. TERAPII PO 15. TERAPII 

PRI-S 10 3 

PRI-A 1 o 
PRI-T ll 3 

Tabulka č. 7: Pain Ratin Index: PRI-S- senzorická komponenta bolesti 
P RI-A - afektivní komponenta bolesti 
P RIT- hrubé skóre 
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8.3. ZÁ VĚREČNÉ VYŠETŘENÍ 

Subjektivní: bez parestezií 

Objektivní: Pravá horní končetina: 

• Ramenní kloub - beze změn, aktivní 1 pasivní pohyby bez omezení, 
v krajních polohách bez bolesti, 
kloubní rozsahy: S: 45-0-180° 

F: 180-0-45° 
T: 45-0-135° 
R: 90-0-90° 

• Loketní kloub - bolest v krajních polohách při aktivních i pasivních 
pohybech, extenze možná v plném rozsahu, flexe stále lehce omezená, 
pronace a supinace již bez omezení, kloubní rozsahy: S: 0-0-11 o o 

R: 90-0-90° 

• Zápěstní kloub - beze změn, aktivní i pasivní pohyby bez omezení, 
v krajních polohách bez bolesti, kloubní rozsahy: S: 60-0-60° 

F: 30-0-60° 

• Svalová síla- bez oslabení (orientačně dle svalového testu) 

• Čití -povrchové - dotyk, tlak, povrchová bolest: hypestézie stále 
přetrvává (v oblasti jizvy a cca 2 cm v jejím okolí) 
teplo a chlad: anestézie v oblasti jizvy a cca 2 cm 
v jejím okolí 

• Kůže: jizva více zarudlá, tuhost se snížila 

• Reflexy- C5-C8 výbavné, normoreflexie, stupeň 3 

• Obvody- 5 cm nad kubitou: 30 cm 
přes kubitu: 30 cm (menší o 3 cm) 
5 cm pod kubitou: 30 cm 
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8.4. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 

Terapie byla u tohoto pacienta dobře tolerována, absolvoval všech 15 terapií. 

Změny percepce bolesti byly hodnoceny pomocí VAS a dotazníku SF-MPQ. Bylo 

provedeno vstupní a výstupní vyšetření pacienta, na jehož základě došlo k hodnocení 

dalších možných účinků TENS (tuhost jizvy, otok, rozsah pohybu loketrubo kloubu, 

změny čití). 

Hodnocení V AS prokázalo, že aplikace TENS snížila prožitek bolesti u tohoto 

pacienta. Hodnocení V AS-I ukázalo, že u daného pacienta došlo k poklesu intenzity 

bolesti po patnácti aplikacích TENS v průměru o 74,1 %, přičemž intenzita bolesti 

byla 5 hodin po aplikaci TENS průměrně o 2,4 % nižší než hodnota před aplikací. 

Hodnota V AS-I se snížila z počátečních 39 mm na konečných 9 mm. 

Hodnota V AS-U (parestezie) se po 15 aplikacích TENS snížila z maxima 77 mm, 

kterého bylo dosaženo 5 hodin po 2. aplikaci na konečnou hodnotu O mm. Této 

hodnoty bylo dosaženo již 5 hodin po 12. aplikaci. Hodnota VAS-U se tedy 

v průběhu 15 terapií snížila o 1 00%. 

Celkový životní pocit pacienta (V AS-S) se po patnácti aplikacích TENS zvýšil 

v průměru o 42,8 %. Hodnota V AS-S se snížila z počátečních 34 mm na 18 mm. 

Hodnocení SF-MPQ potvrdilo výsledky VAS. Počet slovních deskriptorů se po 15 

aplikacích TENS snížil z počátečních 6 na 3. PRI-S klesla o 7, PRI-A klesla o 1 a 

PRI-T se snížila o 8. 

Na základě vstupního a výstupního vyšetření byly vyhodnoceny další účinky TENS u 

tohoto pacienta. Došlo ke zvýšení flexe pravého loketního kloubu o 1 o o, patrně dáno 

snížením otoku (obvod přes kubitu se zmenšil o 3 cm). Jizva po aplikaci TENS byla 

více prokrvená. K nejvýraznějším změnám došlo ve změně tuhosti jizvy. Na změnu 

kvality povrchového čití v tomto případě TENS efekt neměla. 
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9. DISKUZE 

Tato diplomová práce je kazuistikou, terapie byla provedena pouze na jednom 

pacientovi. Rešerší uvedené literatury jsem zjistila, že žádná studie na toto téma 

provedena nebyla. Musela jsem proto vycházet ze studií, které byly provedeny na 

jiných diagnózách, ale analgetický účinek TENS prokazovaly (Edel, 1991). V české 

literatuře se možnost aplikace TENS u popálených pacientů uvádí pouze jako 

možnost (Calta, 1994; Poděbradský, 1998), v praxi to však již nefunguje. Dle 

zahraniční literatury je terapie TENS popáleným pacientům aplikována jako součást 

komplexního přístupu v léčbě popálenin (Civaia, 2003). Mimo TENS se užívá i 

jiných prostředků fyzikální terapie, jako je ultrazvuk, vakuum-kompresní terapie, 

biolampa. 

Jedním z problémů, se kterým jsem se při realizaci této diplomové práce setkala, byla 

technická nevybavenost popáleninového pracoviště. Přístroj, který by umožňoval 

aplikaci TENS, se na daném pracovišti nevyskytuje. Musela jsem tedy využít 

rehabilitační kliniky, která toto umožňovala. 

Další nevýhodou byla problematika volby vhodného pacienta. Výše zmíněný 

problém a nevýhoda určily omezení této diplomové práci. Rehabilitační klinika se 

sice nachází ve stejném nemocničním areálu jako popáleninová klinika, ale obě 

kliniky jsou od sebe poměrně dost vzdálené a hospitalizovaní pacienti by pro 

realizaci této diplomové práce museli několikrát týdně opouštět zařízení popálenin. 

Zdravotní stav těchto pacientů však toto neumožňuje. Možnosti volby vhodných 

pacientů se tedy omezily pouze na ambulantní pacienty. A zde nastal další problém. 

Do ambulantní péče se zde dostává zhruba pouze 3% hospitalizovaných pacientů. Je 

to dáno hlavně tím, že dané pracoviště je celorepublikové, a mimopražští pacienti 

volí možnost ambulantní rehabilitační péče v místě bydliště. Na základě tohoto jsem 

získala pouze jednoho vhodného pacienta a rozhodla se diplomovou práci pojmout 

jako kazuistiku. 

Přesto si myslím, že by se analgetického účinku transkutánní elektrické nervové 

stimulace mohlo využívat již na odděleních popálenin. Nevýhodou jsou vysoké 

náklady na koupi elektroléčebného přístroje. Musely by být však zachovány zásady 

aplikace TENS - elektrody přikládat jen ne nepoškozené části kůže.; což by u velmi 
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rozsáhlých popálenin nebylo možné. Dalším smutným faktem, který brání širšímu 

užití fyzikální terapie, je jistá nedůvěra lékařů k účinkům fyzikální terapie. 

Myslím si, že by bylo vhodné v dané problematice aplikace TENS popáleným 

pacientům pokračovat, a pozorovat účinky TENS na více pacientech, aby se zvýšila 

výpovědní hodnota účinků TENS u popálených. Tato studie by však vyžadovala 

velké časové období. 

Terapie byla pacientem dobře tolerována, absolvoval všech 15 naplánovaných 

terapií, 3-5 terapií v týdnu. Změny vnímání bolesti byly hodnoceny pomocí krátké 

verze dotazníku bolesti McGillovy univerztity a vizuálních analogových škál. 

Výsledky ukázaly, že aplikace TENS měla u tohoto pacienta analgetický účinek, dále 

měla vliv na snížení otoku a tuhosti jizvy v důsledku lepšího prokrvení. 

Terapii prováděl vždy stejný terapeut, stejným postupem. Intenzita proudu se řídila 

subjektivním pocitem pacienta, přičemž byla zachována intenzita nadprahově 

senzitivní. Během aplikace TENS docházelo k adaptacím tkání na intenzitu proudu, 

intenzita se tedy s každou terapií postupně zvyšovala, aby byla zachována jako 

nadprahově senzitivní. 

Při výběru počtu aplikací TENS jsem vycházela z předpisu lékaře, který stanovil 

celkový počet 15 terapií. Literatura doporučuje pro TENS 10- 15 aplikací v jedné 

kůře (Calta, 1994). Tato dávka byla tedy splněna. 

Při každé terapii probíhalo hodnocení pomocí V AS. Pacient označil škály před 

aplikaci TENS. Hodnocení bolesti 5 hodin po ukončení terapie probíhalo už bez 

dohledu terapeuta. Pacient byl předem vybaven papíry s úsečkami V AS a v danou 

hodinu provedl hodnocení své bolesti sám. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit 

lidský faktor, předpokládám, že hodnocení proběhlo skutečně 5 hodin od ukončení 

aplikace TENS. 

Jak udává Ambler (2000), intenzitu i kvalitu bolestivé informace ovlivňuje řada 

struktur v úrovni míchy, mozkového kmene, thalamu, limbického systému i mozkové 

kůry. Významnou roli hraje i vegetativní systém, především sympatikus a psychika. 

Bolest má značný emoční a afektivní náboj. Při hodnocení bolesti je v běžné praxi 

fyzioterapeuta nemožné vůči výše uvedené složky podchytit. 

Při hodnocení VAS jde o jednodušší proces, než je složité jazykové vyjádření bolesti 

u hodnocení SF-MPQ. Tyto jednodušší procesy jsou odolnější vůči chybám, které při 

hodnocení bolesti vznikají. Dle analogových škál lze získat validnější informaci při 
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posuzování dynamiky bolesti u jednoho pacienta v časových bodech, tj. pomocí 

intraindividuálních rozdílů na začátku terapie, po ukončení terapie a po absolvování 

celé léčby (Knotek, 2001). Křivohlavý (1992) udává, že v praxi se tato metoda 

ukazuje jako mnohem citlivější ke změnám intenzity bolesti než verbální metody. 
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10. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo poukázat na možnosti využití TENS v léčbě 

popálenin, potvrdit předpoklad, že aplikací TENS dojde ke snížení vnímané bolesti, 

a dále pak sledovat další možné účinky TENS u popáleného pacienta v post-akutním 

období. 

Podle výsledků VAS je analgetický účinek TENS u tohoto pacienta patrný, hypotézu 

číslo I lze tedy prohlásit za potvrzenou. 

Hypotéza číslo II předpokládá, že hodnocení intenzity bolesti v určitém časovém 

úseku po terapii TENS se bude lišit od hodnocení před terapií. Z výsledků V AS-I je 

patrné, že hodnoty N5H se lišily od původních N. Po celkové kůře patnácti terapií 

byly v průměru o 2,4 % nižší. Hypotéza číslo II se u tohoto pacienta potvrdila. 

Podle hypotézy číslo III by pro úspěšnou terapii nasvědčovalo stejné množství 

slovních deskriptorů bolesti dotazníku SF-MPQ se sníženými číselnými hodnotami. 

Výsledky ukazují, že se počet slovních deskriptorů snížil z počátečních 6 na 

konečných 3, jejich číselné hodnoty se také snížily. Hypotéza číslo III byla 

potvrzena. 

Hypotéza číslo IV se potvrdila jen zčásti. Po patnácti terapiích TENS došlo ke 

zvýšenému prokrvení jizvy a následnému snížení její tuhosti a otoku (obvod se 

zmenšil o 3 cm). Na zvýšení kvality povrchového čití však TENS účinek neměla. 

Hodnocení proběhlo vyšetřením sledovaných parametrů před 1. terapií a po 15. 

terapii. 

Předpoklad hypotézy číslo V, že na základě endorfinové teorie bolesti a faktu, že 

TENS zvyšuje hladinu ~-endorfmů v krvi (Pomeranz, 1991), mělo dojít ke zlepšení 

celkového životru'ho pocitu pacienta, nelze jednoznačně prokázat. Výsledky V AS-S 

tomuto nasvědčují. Tuto hypotézu však nelze jednoznačně dokázat, neboť už pouhý 

fakt, že se pacientova bolest snížila, zvyšuje celkový životní pocit. 
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ll. POUŽITÉ ZKRATKY 

TENS - transkutánní elektrická neurostimulace 

IASP - Intemational Association for Study of Pain 

SSLB - Společnost pro studium a léčbu bolesti 

APL-TENS - acupuncture like TENS 

EA - elektroakupunktura 

DNIC - diffuse noxious inhibitory control - LeBarsův fenomén 

PENS - perkutánní elektrická stimulace 

SF-MPQ- Short Form ofthe McGill Pain Questionaire- krátká forma dotazníku 

bolesti McGillovy univerzity 

PRI-S- Pain Ratin Index- Sensory 

PRI-A- Pain Ratin Index- Affective 

PRI-T- Pain Ratin Index- Total 

PPI - Present Pain Intensity - intenzita současné bolesti 

V AS - Visual Analogue Scales - vizuální analogové škály 

V AS-I - VAS intenzity bolesti 

V AS-U- V AS nepříjemnosti pocitu bolesti 

V AS-S V AS utrpení, též celkového životního pocitu 

PIR - postizometrická relaxace 
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Příloha 1: Krátká forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity 

ŽADNÁ MIRNÁ STŘEDNI SllNÁ 

no ne mild moderate severe 

TEPAJfcf o 1 2 3 
throbbing 
VYSTŘELUJíc! o 2 3 
schooting 
BODAVÁ o 2 3 
stabbing 
OSTRÁ o 2 3 
sharp 
KŘEČOVITÁ o 2 3 
crampíng 
HLODAVÁ o 2 3 
gnawíng 
PALČIVÁ o 2 3 
hot-burníng 
TUPÁ o 2 3 
aching 
Tl ŽIVÁ o 2 3 
heavy 
CITLIVÁ NA DOTEK o 2 3 
tender 
ŘEZAVÁ o 2 3 
splitting 
UNAVUJICI- VYČERPÁVAJICI o 2 3 
tiríng-exhausting 
OSLABUJ lel o 2 3 
sickening 
VZBUZUJICI STRACH o 2 3 
fearful 
DEPRJMUJICI - KRUTÁ o 2 3 
punishing-cruel 

VAS 
ŽÁDNÁ BOLEST 1--------------t NEJHORŠI MOŽNÁ 
no pain BOLEST 

worst possíble pain 

PPI 
O ŽÁDNÁ no pain 
1 MIRNÁ mild 
2 NEP~IJEMNÁ discomforting 
3 VYČERPÁVAJICf distressing 
4 KRUTÁ horrible 
5 NESNESITELNÁ ecxruciating 

!tl R. Melzack 1984 
Pfedběžná verze a překlad: I. Šolcová, B. Jakoubek, J. Sýkora. P. Hník 1990 
Standardizace: P. Knotek. I. Šolcová. P. Blahuš. M. Žalský 1999 
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Příloha 2: Vizuální analogové škaly 

VAS 

1. Intenzita bolesli 

Žádná 

2. Nepříjemnost bolesti 

Žádnft 

3. Celkový životní pocit 

Pohoda 

Nojhorší možná 

Nejhorši možná 

Nejhorší možné 
utrpení 

OUHlčení škál: 1. VAS·I • VAS intenzity bolesti, 2. VAS·U - VAS 
nepřijemnosti bolesti, 3. VAS-S - VAS utrpení. Délka úseček je 
100 mrn. 
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