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Abstrakt 

 

Název:  Vliv fyzické aktivity na posturální stabilitu u jedinců po transplantaci ledviny 

 

 Cíle: Cílem této práce bylo zhodnotit aktuální stav posturální stability u jedinců do 

jednoho roku po transplantaci ledviny.  A poté výsledky vztáhnout k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu nemocného, jeho habituální pohybové aktivitě a absolvovanému 

intervenčnímu programu. 

Metody: Této pilotní studie se účastnilo 12 probandů, 5 žen v průměrném věku 

58 ± 2,88 let a 7 mužů v průměrném věku 64 ± 5,67 let po transplantaci ledviny, kteří 

byli zařazeni do experimentální skupiny (n=12). Účastnili se tříměsíční pohybové 

intervence, která zahrnovala skupinové a individuální cvičení. Vliv fyzické aktivity na 

kvalitu posturální stability byl objektivizován pomocí posturografie, kdy byla využita 

tlaková deska Footscan, v prostorách Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze. Výsledky 

byly porovnány s parametry posturální stability u kontrolní skupiny (n=12) bez 

ledvinného onemocnění, homogenního věku a pohlaví. 

 Výsledky: Při porovnání jednotlivých testů a jejich výsledků s kontrolní skupinou 

jsou patrné rozdíly spíše ve smyslu zhoršení pro experimentální skupinu. Avšak při 

porovnání mezi vstupním a výstupním měření u experimentální skupiny došlo po 

tříměsíčním pohybovém programu v hodnocených parametrech k pozitivním 

výsledkům. Výjimku tvořil test na levé dolní končetině, kdy došlo ve všech 

sledovaných parametrech k výraznějšímu zhoršení, a fyziologický stoj s otevřenýma 

očima, u kterého se záporně změnily hodnoty výchylky COP v celkové dráze. Tyto 

výsledky jsou zkresleny vysokými hodnotami jednoho z probandů. 

 Závěr:  Pravidelná fyzická aktivita u experimentální skupiny má pozitivní vliv na 

zlepšení posturální stability při statickém stoji.  

 Klí čová slova: transplantace ledviny, potransplantační komplikace, fyzická 

aktivita, posturální stabilita, posturografie 



 

Abstract 

 

Title:  The influence of physical activity on postural stability in individuals after renal 

  transplantation 

 

 Objectives: The aim of this study was to evaluate the current state of postural 

stability on individuals up to one year after renal transplantation. And then the results 

relate to the current state of health of the patient, his habitual physical activity and 

intervention program. 

Methods: On our pilot study, 12 probands participated, 5 women with an average 

age of 58 ± 2,88 years and 7 men with an average age of 64 ± 5,67 years post-

transplant, who were included in the experimental group (n=12). These took part on a 

three-month exercise intervention that included group and individual exercises. The 

influence of physical activity on the quality of postural stability was objectified by a 

posturography, where a pressure plate Footscan was used, on the premises of the Clinic 

of Nephrology TC IKEM in Prague. The results were compared with parameters of 

postural stability in the control group (n=12) without renal disease, homogeneous age 

and gender. 

 Results: When comparing individual tests and their results with the control group, 

there were apparent differences in the sense of deterioration in the experimental group. 

However, when comparing between the input and output measurements in the 

experimental group there were, after the three-month exercise program in the evaluated 

parameters, positive results. An exception to these results was a test of the left lower 

extremity, not only a more pronounced deterioration in all parameters ocurred but also 

on the physiological stand with open eyes there was a value of a negative change in the 

total COP displacement path. These results are distorted by the high values of one of the 

probands. 

 Conclusion: Regular physical activity in the experimental group has a positive 

impact on improving postural stability during static standing. 

 Keywords: renal transplantation, post-transplant complication, physical activity, 

posrtural stability, posturography 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ADL  Activity of daily living 

CMP  cévní mozková příhoda 

CNS  centrální nervový systém 

COP  Centre of pressure 

č.  číslo 

DF   dorzální flexe  

DKK   dolní končetiny 

DM   diabetes mellitus 

GF   glomerulární filtrace 

GIT   gastrointestinální trakt 

CHRI   chronická renální insuficience 

CHSL   chronické selhání ledvin 

ICHDK ischemická choroba dolních končetin 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

IKEM   Institut klinické a experimentální medicíny 

KV  kardiovaskulární  

LDK  levá dolní končetina 

Lp   bederní páteř 

N.   nervus  

Nc.   nucleus  

NÚ   nežádoucí účinek 

PDK  pravá dolní končetina 

PF   palmární flexe 

PS   posturální stabilita 

SD  směrodatná odchylka 

SIK   sacroiliacální kloub 

TC  transplantační centrum 

Thp  hrudní páteř 

Tr.   tractus 

Tx  transplantace 

VO2max  maximální spotřeba kyslíku 
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ÚVOD  

 Volba léčebných metod u jedinců s chronickým selháním ledvin je velice obtížná  

a zahrnuje četná úskalí. Jejím cílem je zpomalit progresi onemocnění, udržet 

homeostázu vnitřního prostředí a minimalizovat komplikace vztahující se nejen  

k onemocnění samému, ale také k vlastní léčbě.  

 Díky nárůstu úspěšnosti léčby je optimálním řešením této problematiky 

transplantace ledviny, která prakticky obnoví všechny renální funkce, avšak i zde se 

vyskytují četné komplikace. Mohou být součtem více faktorů - chronické onemocnění, 

předchozí léčba, trvalá imunosuprese, na níž jsou pacienti po transplantaci odkázáni. 

Tyto důsledky pak mohou přispívat ke vzniku emočně negativního ladění pacientů, což 

jejich zdravotní stav může dále zhoršovat. Po transplantaci ledviny se mohou 

vyskytovat poruchy nejen kardiovaskulární, neurologické, imunologické, ale také 

poruchy pohybového aparátu. Dochází k poškozování měkkých i kostěných struktur 

hybného systému, což vede ke vzniku obezity, svalových atrofií, snížení svalové síly 

 a kloubních rozsahů, častějším rupturám šlach, osteoporóze a k poruchám svalového 

metabolismu. Tyto komplikace svým rozsahem přispívají k poruchám rovnováhy 

 a zhoršení koordinace pohybu, což se může následně projevovat změnami stereotypu 

stoje a chůze.  

 Pohybové aktivity pozitivně působí na pohybový aparát jako celek nejen 

 u zdravé populace, ale také u jedinců s chronickým onemocněním, zvyšují fyzickou  

i psychickou zdatnost a snižují rizika přidružených komplikací. Z těchto poznatků 

vyplývá, že pohyb představuje nedílnou součást aktivního života a je důležitou 

komponentou nefarmakologické komplexní léčby.  

 Z výše uvedených předpokladů vychází i podstata této diplomové práce, která se 

opírá o teoretické poznatky české a zahraniční odborné literatury. Cílem této studie je 

kvantifikovat posturální stabilitu u jedinců do jednoho roku po transplantaci ledviny, 

kteří byli zahrnuti do tříměsíčního pohybového programu. Posturografické měření 

proběhne opakovaně na začátku a na konci pohybové intervence v prostorách Kliniky 

nefrologie TC IKEM v Praze. Bude hodnoceno, do jaké míry se změnily testované 

parametry posturální stability a zda-li existují možné vazby mezi aktuálním zdravotním 

stavem jedince, jeho habituální pohybovou aktivitou a absolvovaném intervenčním 
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programu. Výsledky poté budou porovnány se skupinou zdravé populace bez 

ledvinného onemocnění a pohybové intervence.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Chronické selhání ledvin 

 Chronická renální insuficience (dále jen CHRI) je takové stadium renálního 

onemocnění, kdy dochází k výraznému poklesu funkce ledvin pod fyziologické hodnoty 

s následnými poruchami při vylučování, ve funkci regulační, metabolické a endokrinní, 

které přispívají ke změnám ve složení extracelulární tekutiny. Chronická onemocnění 

ledvin mohou vést k postupnému zániku funkčních nefronů a k rozvoji chronického 

selhání ledvin (dále jen CHSL). Zánik nefronů podmíněný patologickým procesem je 

spojen s adaptivními změnami v reziduálních nefronech, které z krátkodobého hlediska 

zajišťují a umožňují přechodnou stabilizaci vnitřního prostředí organismu.  

Z dlouhodobějšího hlediska však adaptivní změny selhávají a vedou k dalšímu 

organickému poškození glomerulů a tubulů až k jejich konečné skleróze. Postupný 

zánik funkčních nefronů se klinicky projevuje poklesem celkové glomerulární filtrace  

a vzestupem sérové koncentrace kreatininu a dochází ke vzniku CHSL (Teplan, 2003; 

Kawaciuk, 2000).  

 V současné klasifikaci chronických onemocnění ledvin (chronic kidney disease) 

KDOQI Guidelines (http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines.cfm) se dělí 

na pět stádií: 

1. počáteční fáze poškození ledvin (abnormální močový nález, histologické změny) 

s normální nebo zvýšenou GF na více než 1,5 ml/s 

2. poškození ledvin s mírným poklesem GF na 1,0-1,49 ml/s, tedy chronická renální 

insuficience mírného stupně 

3. poškození ledvin se středně závažným poklesem GF na 0,5-0,99 ml/s, tedy CHRI 

středního stupně 

4. poškození ledvin se závažným poklesem GF na 0,25-0,49 ml/s, tedy CHRI těžkého 

stupně 

5. selhání ledvin s poklesem GF na méně než 0,25 ml/s nebo potřeba náhrady funkce 

ledvin 

(Svoboda, Mahrová, 2009) 
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 Poslední 5. stadium, tj. nejpokročilejší stadium, představuje nezvratné selhání 

ledvin, v němž je jedinec indikován k náhradě funkce ledvin některou z možných 

metod, renal replacement therapy (Viklický et al., 2008). 

 Shrnutí: CHSL je závažný stav, kdy dochází k poklesu funkce ledvin, které nejsou 

schopny udržet integritu vnitřního prostředí ani za bazálních podmínek, 

medikamentózních a dietních opatření a vyrovnané metabolické rovnováhy organismu. 

CHSL je konečným důsledkem různých chronických onemocnění ledvin, jako je 

pyelonefritida, chronická glomerulonefritida, vaskulární nefroskleróza, polycystické 

ledviny, urolitiáza, vzácněji amyloidóza, nefrokalcinóza aj. (Teplan, 2003; Kawaciuk, 

2000). 

1.1.1 Symptomatologie CHSL 

 Pokud nemá samotné základní onemocnění jasnou symptomatologii, vyvíjí se 

CHSL nepozorovaně a plíživě. Objevuje se únavnost, hubnutí, nechutenství, žízeň, 

nauzea a zvracení, někdy škytavka a dále pak změny na kůži (popelavě žlutá, suchá  

a objevují se četné petechie). S rozvojem anémie a acidózy přichází respirační potíže  

a dyspnoe, v pozdějších stádiích se objevuje Kussmaulovo dýchání. V konečné fázi se 

mohou objevit stavy polovědomí až uremické kóma s příznaky poruch nervosvalové 

dráždivosti v podobě křečí a svalových záškubů (Kawaciuk, 2000). 

 Ke klinickému obrazu patří hypertenze, kardiovaskulární poruchy, anémie, 

poškození CNS projevující se uremickou encefalopatií, poruchy metabolismu bílkovin, 

aminokyselin, sacharidů a tuků, poruchy kostního metabolismu (Kawaciuk, 2000; 

Teplan, 2003), endokrinní poruchy (Sulková, 2000) a renální osteopatie (Sotorník, 

1994). Koncentrace kreatininu a urey v séru stoupá nad horní hranici normy při poklesu 

glomerulární filtrace na 20-25% normální hodnoty. Při hodnotách kreatininu mezi 500-

600 µmol/l či při poklesu glomerulární filtrace pod 0,2 ml/s je pacient zařazen do 

dialyzačního programu z důvodů CHSL (Kawaciuk, 2000). 

1.1.2 Léčba 

 Léčba této diagnózy je velice obtížná a zahrnuje četná úskalí. Konzervativní terapie 

všech nefrologických onemocnění je cílená terapie vlastního onemocnění, minimalizace 

metabolických odchylek, obecné zásady nefroprotekce (zvláště úprava krevního tlaku a 

obrazu), dietoterapie a od určitého stupně postižení ledvin s následným snížením jejich 
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činnosti i příprava na dialyzační léčbu, popř. příprava na transplantaci ledviny spadající 

pod léčbu chirurgickou. Rozvoj nových technologií v tomto oboru je velice rychlý a 

zdokonalování léčebných postupů vede k prodlužování života pacientů a zvyšuje nároky 

na kvalitu života (Teplan, 2003; Viklický et al., 2008). Terapeutické postupy však 

nemohou plně nahradit zaniklou funkci ledvin umělou či transplantovanou ledvinou a 

léčba je často spojena s výskytem řady komplikací (Sotorník, 1994; Sulková, 2000).  

1.1.2.1 Dialyzační léčba 

 Princip dialyzační léčby spočívá v prostupu látek (difúze) semipermeabilní 

membránou dle koncentračního gradientu, kdy dochází k „očištění krve“ od toxických 

látek. Při terapii je na jedné straně polopropustné membrány krev nemocného a na 

druhé straně dialyzační roztok, který má podobné složení jako ultrafiltrát plazmy. 

Hladina elektrolytů dialyzačního roztoku může být upravena dle aktuálního stavu 

dialyzovaného jedince (Kawaciuk, 2000). 

 Do této skupiny spadají dvě možnosti náhrady funkce ledvin, z nichž jedna využívá 

filtračních vlastností vlastního peritonea (peritoneální dialýza) a druhá využívá umělé 

membrány k odstranění toxických látek z krve (hemodialýza). Obě tyto techniky 

ovlivňují vylučování látek a objem tělesných tekutin, nenahrazují však složku 

metabolicko-endokrinní (Teplan, 2003). 

 

Peritoneální dialýza 

 Principem peritoneální dialýzy je výměna látek mezi krví a peritoneálním 

dialyzačním roztokem, instalovaným do peritoneální dutiny. Látky procházejí přes 

semipermeabilní membránu (peritoneum) po směru koncentračního spádu do 

intraperitoneálně napuštěné tekutiny (dialyzační roztok). Difúzí jsou odstraňovány 

katabolity mající malé a střední molekuly, jako jsou ionty, urea, kreatinin a další 

(Bednářová et al., 2007). Po uplynutí určité doby se dialyzát vypustí a vymění se za 

nový. To se děje v pravidelných intervalech cca 4x denně. V dutině břišní je tedy stále 

určité množství tekutiny. Tomuto principu říkáme kontinuální ambulantní peritoneální 

dialýza. Při použití přístroje se většina výměn odehrává v noční době. Přes den je tedy 

břišní dutina buď prázdná či napuštěná. Tato technika se nazývá automatizovaná 

peritoneální dialýza (Kawaciuk, 2000; Teplan, 2003). 

 Peritoneální katétr (měkký silikonový či porózní polyuretanový) je implantován 

obvykle chirurgickou cestou (minilaparotomií) pod přímou vizuální kontrolou do dutiny 
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břišní (na dno malé pánve), kde je permanentně fixován k břišní stěně. Nebo je katétr 

zaveden laparoskopicky na lůžku pomocí speciálních trokarů. Na katétru je upevněná 

koncovka a na ni se nasazuje set s vaky. Jedná se o prototyp domácí dialyzační terapie, 

a proto kontroly pacienta probíhají méně často, obvykle jedenkrát měsíčně (Bednářová 

et al., 2007; Kawaciuk, 2000; Teplan, 2003). 

 

Hemodialýza 

 Jedná se o proceduru, která zbavuje tělo toxických látek, nadbytečných solí a vody 

prostřednictvím difúze (eliminace katabolitů) a ultrafiltrace (odstranění přebytečné 

vody), která je založena na rozdílu hydrostatických tlaků na membráně dialyzátoru. 

Rovněž kontroluje krevní tlak a koriguje rovnováhu mezi ionty např. kalia, natria a 

chloridů (Kawaciuk, 2000; Sulková, 2000). 

 Před zahájením hemodialýzy musí být zajištěn vhodný cévní přístup nemocného, 

přes který bude krev odváděna do dialyzační membránové jednotky a zpětně vrácena do 

těla během dialyzační procedury. Tyto přístupy představují chirurgicky vytvořený 

arteriovenózní shunt („side to side“ nebo „end to side“). V současné době se preferují 

spojky „end to side“, což znamená, že konec žíly se po celém obvodu našije na otvor ve 

stěně tepny (Sulková, 2000). 

 Při hemodialýze se využívá přístrojové jednotky, která je tvořena dvěma 

základními články. Jedná se o dialyzátor, kde dochází k vlastní dialýze krve a dialyzační 

monitor, který řídí celý proces provedení dialýzy. Dialyzátor a dialyzační monitor tvoří 

jeden funkční celek, neboli „umělou ledvinu“. Dialyzátor obsahuje dvě funkční části - 

dialyzační roztok, který je tvořen elektrolyty, a semipermeabilní membránu, která má 

diferenční vlastnosti a taková geometrická uspořádání, aby zajistila rovnoměrné 

rozložení dialyzačního roztoku. Tyto parametry membrány udávají transportní 

vlastnosti dialyzátoru – transport látek přes polopropustnou membránu z krve do 

dialyzačního roztoku. Krev a dialyzační roztok proudí v přístroji protisměrně. 

Dialyzátor filtruje odpadní látky, hlavně močovinu a kreatinin, fosfor a nadbytečné 

tekutiny. Průběžně vyčištěná krev proudí návratovým setem zpět do těla. Dialyzační 

monitor obsahuje krevní modul (zajišťuje průtok krve přístrojem), dialyzační modul 

(zajišťuje přípravu dialyzačního roztoku z dialyzačního koncentrátu a speciálně 

upravené vody) a ultrafiltrační modul, kterým se dosahuje požadované ultrafiltrace 

(Kawaciuk, 2000; Teplan, 2003; Sulková, 2000). 
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1.1.2.2 Transplantace ledvin 

 Transplantace ledvin je záležitostí chirurgického oboru a představuje metodu volby 

léčby nemocných se selháním ledvin, která je spojena s delším přežitím nemocných 

v porovnání s dialyzačními metodami (Svoboda, Mahrová 2009; Kawaciuk, 2000). 

Obnoví prakticky všechny renální funkce (regulační, vylučovací, endokrinní  

a metabolické), byť za cenu trvalé imunosuprese. Vzhledem k ekonomické náročnosti 

léčby dialyzačními metodami je smyslem transplantací ledvin také plná rehabilitace 

nemocných a jejich návrat do plnohodnotného života (Viklický et al., 2008; Kawaciuk, 

2000). 

Ze světových statistik vyplývá, že v současné době dosahuje přežívání ledvin od 

žijících dárců v prvním roce po transplantaci až 98 %, u ledvin od kadaverózních dárců 

asi 92 %. U transplantací od žijících dárců je průměrná doba funkce ledviny až 20 let, 

od zemřelého dárce 8–12 let (Viklický, 2010). 

1.2 Transplantace ledvin 

1.2.1 Historie transplantace ledvin 

Vývoj transplantací ve světě 

 První zprávy o přenosech orgánů (především ledvin) jsou zaznamenány na přelomu 

19. – 20. století. První transplantace ledviny proběhla v roce 1902 a je připisována 

vídeňskému chirurgovi Ullmanovi. Na počátku 20. století byly ledviny umisťovány 

heterotopicky, zejména na krku, paži nebo v tříslech, avšak bez výrazného úspěchu. 

Funkce transplantované ledviny ustávala v průběhu několika hodin, maximálně dnů. Na 

počátku 50. let 20. století začalo současně několik francouzských chirurgů (Kuss, 

Hamburger) s alotransplantacemi ledvin od zemřelých dárců. Změnilo se umístění 

transplantované ledviny extraperitoneálně do kyčelní jámy s napojením na cévy v pánvi 

a s vyústěním ureteru do močového měchýře. Zásadním přínosem k pochopení 

problematiky odhojení ledviny byla transplantace ledvin mezi jednovaječnými dvojčaty, 

která byla provedena v roce 1954 chirurgem Murrayem. Transplantovaná ledvina 

obnovila funkci bezprostředně po operaci a svou činnost si zachovala bez jakékoli 

imunosupresivní léčby dalších 20 let. Po dlouhodobém vývoji imunogenetiky byl v roce 

1958 identifikován Daussetem lidský leukocytární antigen histokompatibilního systému 

HLA. Na konci 60. let došlo k typizaci antigenů na A i B lokus, a na tomto podkladě se 
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začal realizovat způsob vyhledávání příjemců ledvin na základě HLA typizace a 

optimální shody v HLA antigenech. V roce 1967 byl van Roodenem založen 

Eurotransplant jako nadnárodní organizace, jejímž cílem bylo rozšíření čekací listiny 

s vyšší pravděpodobností optimálního výběru příjemců (Viklický et al., 2008). 

 

Vývoj transplantací v České republice 

 V České republice má transplantační program více než 40letou historii. První 

úspěšná transplantace ledviny byla provedena v roce 1966 v Ústavu klinické 

 a experimentální chirurgie. Nejprve se jednalo o transplantaci příbuzenskou, kdy štěp 

pracoval od počátku a jeho funkce se rozvinula k normálním hodnotám a trvala asi  

11 měsíců. Celkový počet úspěšně provedených transplantací se postupně zvyšoval, a to 

nejen díky nově přijaté organizaci integrovaného dialyzačně-transplantačního 

programu, ale také zřízením transplantačního centra v Institutu klinické 

 a experimentální medicíny. 

 Podle ročenky dialyzační léčby České republiky přibude každoročně dalších  

400 transplantovaných. Uvážíme-li, že dochází neustále ke zkvalitňování zdravotní 

péče, k dokonalejší imunosupresivní terapii a chirurgickým postupům, je jasné, že počty 

nemocných s funkční transplantovanou ledvinou se budou nadále zvyšovat (Viklický et 

al., 2008). 

1.2.2 Zařazení nemocných na čekací listinu 

 S výjimkou preemptivní transplantace je jedinec indikovaný k invazivnímu výkonu 

(transplantaci), již léčen v dialyzačním programu, a to v různě dlouhých časových 

úsecích. Z toho vyplývá, že tento jedinec si s sebou přináší klinické  

a metabolické změny, které jsou spojeny nejen s poruchou funkce ledvin a jejím 

selháním, ale i s vlastní dialyzační léčbou a její délkou trvání. Čím je delší doba 

strávená na dialýze, tím se zvyšuje mortalita nemocných a snižuje doba přežívání štěpu 

po transplantaci. Z teoretického pohledu by bylo proto vhodné provést transplantaci 

ještě před zahájením chronické dialyzační léčby (očekávané do 3 měsíců), kdy jsou 

nemocní v 5. stadiu CHSL a kdy jsou hodnoty glomerulární filtrace menší než  

0,17 ml/s. V praxi se však setkáváme s odlišným obrazem (Viklický et al., 2008).  

U většiny pacientů je před transplantací zahájena dialyzační léčba, protože doba 

strávená na čekací listině je delší než doba konzervativní terapie v 5. stadiu CHSL. 



19 

Hlavním důvodem tohoto problému je u nás i ve světě nedostatek orgánů vhodných 

k transplantaci (Viklický et al., 2008; Painter et al., 2009). Proto je nutné četné 

přidružené komplikace související s dialyzační léčbou před zařazením jedince na čekací 

listinu k transplantaci minimalizovat, aby nedošlo k riziku vzniku závažných 

potransplantačních komplikací. Avšak i během čekání na transplantaci, jejíž doba je  

u každého jedince odlišná, nutné nemocného nadále pravidelně sledovat. Mezi vyšetření 

nemocného patří fyzikální vyšetření, biochemické vyšetření, elektrokardiogram, RTG 

srdce a plic a zavedení centrálního žilního katétru - v. jugularis interna (Viklický et al., 

2008). 

 Platně užívané postupy pro zařazení do čekací listiny k transplantaci ledviny 

vycházejí z publikovaných doporučení Americké transplantační společnosti  

a doporučení ERA/EDTA. Tyto doporučení byly postupně přijaty i v ČR (Viklický et 

al., 2008). 

1.2.3 Příjemci pro transplantaci ledvin 

 Výběr příjemce z dialyzačního programu je ovlivněn řadou faktorů. Nemocný je 

pečlivě posuzován po stránce interní, nefrologické a urologické (Kawaciuk, 2000). Je 

také důležité brát na zřetel absolutní kontraindikace k transplantaci ledvin. Jde  

o pacienty s neřešitelnou malignitou, závažnou chronickou infekcí, terminálním 

jaterním onemocněním apod. (Viklický et al., 2008). Každý nemocný je podroben 

typizaci tkáně dle HLA systému. Vzhledem k poměrně malé pravděpodobnosti nalezení 

HLA identických dvojic je organizována mezinárodní spolupráce (Eurotransplant) při 

výběru vhodného příjemce z listin čekatelů transplantačních center. Důležitá je redukce 

neshod s typizovanou odebranou ledvinou tak, aby byla co nejmenší. Protože později by 

se tyto neshody mohly negativně projevit na funkci „nové“ ledviny. Pro snížení 

imunitní odpovědi příjemce na cizí antigeny je třeba zaručit kompatibilitu v systému 

AB0 krevních skupin a zajistit co největší příbuznost v HLA systému tkáňovou typizací 

(Kawaciuk, 2000). 

1.2.4 Dárci pro transplantaci ledvin 

 V soudobé transplantační medicíně se využívají dvě skupiny dárců k získání ledvin 

pro transplantaci. První skupinou jsou zemřelí dárci orgánů, u nichž lékař konstatoval 

smrt mozku. Po stanovení smrti je důležité zahájit péči o udržení správné činnosti 
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orgánu (udržet správnou perfuzi orgánů, ventilaci a oxygenaci, monitorovat a léčit 

změny vnitřního prostředí v důsledku hormonálních změn při smrti mozku), který bude 

odebrán a transplantován od daného dárce. 

 Druhou skupinou jsou žijící dárci ledviny. Může se jednat o nejbližší pokrevní 

členy rodiny nemocného či o dárce, kteří jsou s příjemcem emotivně spřízněni. Tito 

dárci se musí podrobit důkladnému vyšetření, mezi které spadá vyšetření fyzikální, 

biochemické, RTG srdce a plic, sonografie epigastria a vlastních ledvin, psychiatrické 

konzilium apod. (Viklický et al., 2008). 

1.3 Komplikace při léčbě 

1.3.1 Komplikace v průběhu dialyzační terapie 

 Pacienti s  chronickým selháním ledvin jsou často polymorbidní a jejich stav 

zhoršují přidružené komplikace, které souvisejí s nezvratným selháním ledvin  

a s dlouhodobou léčbou dialyzačními metodami. Současně tyto komplikace výrazně 

ovlivňují i psychické ladění pacientů (Svoboda, Mahrová, 2009). 

1.3.1.1 Kardiovaskulární aparát 

 Pacienti s CHSL jsou rizikovou skupinou pro častý výskyt kardiovaskulárních 

komplikací, které jsou ovlivněny celou řadou faktorů: arteriální hypertenze, DM, 

porucha glycidové tolerance, hyperlipoproteinémie, hyperurikémie (Teplan, 2003; 

Sulková et al., 2000), hyperparatyreóza, anémie, malnutrice, psychické poruchy, snížení 

imunity a léčba samotná. U hemodialyzovaných pacientů je hypertenze přítomna asi 

v 80 – 90 %, při peritoneální dialýze v 60 – 70 % (Svoboda, Mahrová, 2009).  

 Mezi nejčastější diagnózy patří hypertrofie levé komory srdeční, která se vyskytuje 

u 50 – 75 % jedinců s CHSL, ICHS se vyskytuje u 40% dialyzovaných jedinců 

(Svoboda, Mahrová, 2009).  

 Kardiovaskulární riziko u dialyzovaných jedinců (dle věkových skupin) je 

6 – 100krát větší než u normální populace (Svoboda, Mahrová, 2009) a následkem 

kardiovaskulárních poruch dochází až u 50 % dialyzovaných pacientů k mortalitě 

(Deligiannis, 1999). 
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 Anémie vzniká pozvolna paralelně s renálním deficitem a její závažnost je závislá 

na základním onemocnění, polymorbiditě, nutrici, věku pacienta a dalších faktorech 

(Svoboda, Mahrová, 2009). 

1.3.1.2 Pohybový aparát 

Fyzická zdatnost 

 Pacienti při dialyzační léčbě mají výrazně sníženou fyzickou zdatnost  

a vytrvalost. Dochází k omezení fyzické kondice až na 60% normálních hodnot, neboť 

tělesnou výkonnost limitují tzv. středněmolekulární látky. Ty mohou způsobit bloky 

v látkové přeměně vedoucí ke zpomalenému uvolňování energie z energetických zásob. 

Mezi další příčiny patří sedavý způsob života u dialyzovaných jedinců a přidružené 

komplikace. Výrazný vliv na snížení tělesné zdatnosti má i metabolická acidóza, která 

je doprovázena vysokou plicní ventilací se současným zvýšením srdečního výdeje  

a snížením hodnot anaerobního prahu, VO2max, maximálního tepového kyslíku 

(Placheta et al., 1995). 

 

Únava 

 Únava je spojována se sníženým zdravotním stavem, který je podmiňován kvalitou 

života. Mezi příčiny spojené s dialyzační léčbou a faktory vznikající konečným stádiem 

CHSL spadají urémie, anémie, poruchy spánku a psychosociální stres (Jhamb et al., 

2008).   

 

Bolest 

 Nejčastější bolestí u hemodialyzovaných pacientů jsou bolesti zad, zejména 

v bederní oblasti (low back pain). Příčiny mohou být strukturálního či funkčního 

charakteru. Cristofolini et al. (2008) uvedl ve své studii, že přibližně 36 % pacientů trpí 

bolestmi bederní páteře. Jednalo se o soubor dialyzovaných polymorbidních jedinců 

vyššího věku, u nichž probíhala léčba již delší čas. Dále pak u 76 % pacientů s bolestmi 

zad byly nalezeny poruchy rovnováhy (dle Tinettiho škály) a u 60 % svalová slabost, 

která byla hodnocena u m. quadratus femoris dle Kendalla.  

 

Reflexní změny pohybového aparátu 

 Pro onemocnění ledvin je charakteristická bolest v bederní krajině. Studie 

reflexních změn pohybové soustavy byla provedena Metzem, který popisuje následný 
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vzorec – blokády v oblasti Th11 - L1 a na kaudálních žebrech; sakroiliakální posun; 

oslabení břišních a hýžďových svalů a zvýšený spasmus v torakolumbálním úseku 

vzpřimovačů trupu, m. psoas, m. quadratus lumborum, adduktorech stehna  

a m. piriformis. Často je možné zjistit i ligamentovou bolest a poruchy statiky (Lewit, 

2003). U 35% nemocných byla objektivně zjištěna funkční blokáda  CTh přechodu  

a v oblasti cervikokraniálního přechodu (Rychlíková, 2008). 

 

Uremická myopatie 

 Vzniká při poklesu glomerulární filtrace pod 25 ml/min. a projevuje se svalovou 

slabostí, atrofií a rychle nastupující únavou. Progrese glomerulární filtrace jde paralelně 

s poklesem renální funkce (Campistol, 2002).  

Příčiny vzniku postižení svalstva u dialyzovaných pacientů: 

• sedavý způsob života, který vyplývá z primárních klinických problémů,  

u dialyzovaných pacientů redukuje svalovou hmotu (Campistol, 2002) 

• při hypertenzi a diabetu dochází k patogenetické změně kapilární pleteně v chudou, 

a tím se zvyšuje riziko pozdějších důsledků (Campistol, 2002) 

• až u 65 % pacientů jsou svalové obtíže způsobeny poruchou metabolismu minerálů 

(Noordzij et al., 2007) 

•  progresivní paratyreoidní myopatie, která je indikací k chirurgickému vynětí 

(Adeniyi et al., 2004) 

 

Renální osteopatie, kostní nemoc 

 Homeostáza vápníku a fosforu je řízena sekretorickou a exkretorickou funkcí 

ledvin. Při poruše funkce ledvin dochází k narušení rovnováhy homeostázy a vzniká 

porucha kostního a kalcium - fosfátového metabolismu. Následkem vzniká onemocnění 

skeletu (renální osteopatie). Příčina vzniku má dvojí podobu, buď poruchy přetrvávají 

již z období selhání ledvin, nebo vznikají až jako následek transplantace ledviny - 

demineralizace skeletu následkem imunosuprese. Postižení skeletu jde často ruku v ruce 

s poruchou svalového aparátu (uremická myopatie) a také s degenerativním postižením 

kloubů a šlach, někdy v kombinaci se sekundární amyloidózou. Renální osteopatie má 

několik forem dle převládajících patofyziologických vlivů. Jedná se o osteomalacii, 

osteodystrofii či osteoporózu. Ve většině případů se však setkáváme s kombinací těchto 

poruch (Bubeníček in Viklický et al., 2008; Svoboda, Mahrová, 2009). 
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Dialyzační amyloidóza 

 Ukládáním bílkoviny amyloidu do tkání kostí, synovia, šlach i periferních nervů 

vede ke vzniku tzv. dialyzační amyloidózy (Saito et al., 2006), která se často vyskytuje  

u dlouhodobě hemodialyzovaných jedinců (Kiss et al., 2005). Přidružené komplikace 

(syndrom karpálního tunelu, cystická ložiska v kostní tkáni, flexorové tendosynovitidy 

rukou, destruktivní spondyloartropatie, stenóza páteřního kanálu, mono-, poly- či 

periartritidy a cerviko – okcipitální pseudotumory, atd.) mohou vést ke vzniku 

patologické zlomeniny následkem tvorby kostních cyst vyplněných amyloidem. Pro 

dialyzační artropatii, vznikající ukládáním amyloidu do osteoartikulární tkáně (ramenní 

kloub, kolenní či kyčelní kloub, axiální skelet atd.), je charakteristická bolest a ztuhlost 

kloubů (Klener et al., 2001).  

1.3.1.3 Neurologické poruchy 

Uremická periferní polyneuropatie 

 Neuropatie se rozvíjí při glomerulární filtraci pod 12 ml/min. a projevuje se 

areflexií, hypestezií až anestezií, svalovou slabostí a atrofií více na dolních končetinách 

než na horních končetinách (Aklouk et al., 2004; Krishnan et al., 2004). Může se však 

objevit i postižení hlavových nervů, např. n. opticus (Winkelmayer et al., 2001). 

 

Uremický syndrom neklidných nohou (restless legs syndrom) 

 Patofyziologie tohoto syndromu není dosud přesně známa. Jedná se 

o senzomotorické neurologické onemocnění, které je provázeno nepříjemnými pocity 

(paresteziemi, svěděním, řezáním, škubáním) se současným nutkavým pocitem neustále 

pohybovat končetinami (Ošlejková-Vašutová, 2007). S tímto syndromem je úzce spjato 

snížení kvality spánku, nespavost, emoční stres a deprese (Brouns et al., 2004).  

 

Uremické mimovolní pohyby (uremic involuntary movements) 

 Jedná se o akrální dyskinéze, které se objevují pod souhrnným názvem asterixis 

nebo „flapping tremor“. Vznikají na podkladě medikace, encefalopatie či strukturálních 

lézí u pacientů s CHSL a projevují se střídavým pohybem rukou v zápěstí do DF a PF 

(Brouns et al., 2004).   
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1.3.2 Komplikace vznikající po transplantaci 

 Po transplantaci ledvin se prakticky obnoví všechny renální funkce (vylučovací, 

regulační, metabolické i endokrinní), avšak i zde může docházet ke vzniku četných 

komplikací. Vycházejí ze symptomatologie chronického onemocnění ledvin, 

z komplikací souvisejících s předchozí léčbou dialyzačními metodami, z transplantace 

samé a jako následek trvalé imunosuprese (Viklický et al., 2008; Kawaciuk, 2000).  

1.3.2.1 Imunosupresivní terapie 

 K potlačení rejekce štěpu, v jednotlivých časových obdobích od transplantace, se 

využívá imunosuprese (indukční, udržovací a antirejekční terapie), která má zabránit 

imunologické reakci a navodit určitý stupeň imunologické tolerance (Svoboda, 

Mahrová, 2009; Viklický et al., 2008). Imunosuprese svým mechanismem účinku  

a četnými nežádoucími účinky způsobuje vyšší riziko vzniku infekcí a zhoubného 

bujení. U glukokortikoidů dochází ke zhoršení glukózové tolerance, atrofii svalstva, 

snížení svalové síly, zeslabení šlach a vazů se sklonem k rupturám, osteoporóze, 

oslabení imunity, hepatotoxicitě, obezitě a atd. Imunosupresivní léky blokující 

kalcineurinový receptor (cyklosporin A, takrolim) vyvolávají myopatie, vazokonstrikci, 

arteriální hypertenzi, hyperlipidemii atd. Prednison, který se řadí do skupiny 

kortikosteroidů, ovlivňuje svým mechanismem účinku mimo jiné svalový 

metabolismus. Dlouhodobé užívání vede ke kloubním potížím, svalové slabosti a atrofii 

a může být úzce spjato s nadměrným přibýváním na váze až se sklonem k obezitě 

(Svoboda, Mahrová, 2009; Painter et al., 2009). 

 Mezi komplikace imunosupresivní léčby patří kardiovaskulární onemocnění -  

selhání srdce, CMP, ICHS a ICHDK (Viklický et al., 2008). Prevalence u jedinců po 

transplantaci ledviny je mnohem vyšší než u celkové populace, bez ohledu na věk, 

pohlaví a rasu (Foley et al., 1998). Incidence ICHS se odhaduje na 15% (Kasiske, 1998) 

a hypertrofie levé komory srdeční na 50 - 70% (Parfey et al., 1995). Kardiovaskulární 

onemocnění jsou současně i nejčastějším důvodem úmrtí nemocných po transplantaci 

ledvin (Viklický et al., 2008), odhaduje se až 50% všech úmrtí (Foley et al., 1998).  

Arteriální hypertenze vzniká na podkladě humorálních faktorů uvolňovaných 

z transplantovaného štěpu, stenózy artérie štěpu, terapie glukokortikoidy, zejména 

cyklosporinem A.  
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 Druhou nejčastější příčinou úmrtí jedinců po transplantaci ledviny je chronické 

jaterní selhání (8-28%), na jehož vzniku a rozvoji se podílí léková toxicita (azathioprin, 

cyklosporin) a virové hepatitidy (Klener et al., 2001).  

 DM se manifestuje zejména v závislosti na podání glukokortikoidů. Dále dochází k 

rozvoji nadváhy až obezity, ke vzniku hematologických komplikací ve smyslu anémie, 

leukocytózy, trombocytózy, atd., onemocnění trávicího traktu, psychiatrickým 

komplikacím a malignitám. Maligní tumory se objevují až 3x častěji než v běžné 

populaci v závislosti na podávaných imunosupresivech (Viklický et al., 2008; Klener et 

al., 2001).  

 V souvislosti s užíváním imunosupresiv jsou pacienti ohroženi zvýšeným rizikem 

infekcí. Nejčastěji se objevují v prvních šesti měsících po transplantaci ledviny a mají 

spojitost buď s předtransplantačním stavem příjemce i dárce, s perioperačním průběhem 

či s pooperačním obdobím (Lyerová, Viklický in Viklický et al., 2008).  

 

Tabulka 1 Nežádoucí účinky imunosupresiv (Viklický et al., 2008) 

 

 

1.3.2.2 Pohybový aparát 

 Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, mohou mít jedinci po transplantaci 

ledviny obdobné potíže jako nemocní při dlouhodobé dialyzační léčbě (viz kapitola 

3.1). Obtíže jsou způsobeny patologickými procesy, jejichž vznik je úzce spojen 

s chronickým selháním ledvin a s dialyzační terapií. Některé z nich mohou mít 

Léky NÚ

kortikosteroidy
katarakta, osteoporóza, vaskulární nekróza hlavice 

femuru, hypertenze, DM, psychické změny, poruchy 
spánku, vředová choroba, obezita, aj.

inhibitrory  kalcineurinu 
(cyklosporin A, takrolismus)

DM, hypertenze, hyperlipidemie, tremor, gingivální 
hyperplazie, nefrotoxicita

mykofenolát mofetil
komplikace GIT - průjmy, nauzea, zvracení, ulcerace        

v ústech a tlustém střevě

inhibitory mTOR
hematologické komplikace, leukopenie, trombocytopenie, 
opožděné hojení ran → opoždění rozvoje funkce štěpu, 

hyperlipidémie, proteinurie 

azatioprin
myelotoxicita → leukopenie, trombocytopenie, anémie; 

infekce, malignity, hepatotoxicita
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ireverzibilní charakter či jejich regenerace je pozvolná a stabilizace zdravotního stavu 

pacienta nastupuje až po určité době od transplantace. Při poruchách pohybového 

aparátu dochází ke snížení svalové síly a kloubní hybnosti, rychlejšímu nástupu únavy, 

častějšímu výskytu bolestí (zejména bederního úseku páteře) a reflexních změn 

pohybového aparátu (Jurová, Mahrová, Bunc, 2009a a 2009b; Tawney, 2000). 

Následkem těchto komplikací vznikají poruchy stability, zhoršení koordinace pohybu 

spojené se změnami stereotypu stoje a chůze (Svoboda, Mahrová, 2009).  

 Po transplantaci ledviny se často upraví porucha kalciumfosfátového metabolismu, 

což má za následek zlepšení artropatie z akumulace ß2 - mikroglobulinu. Dlouhodobě 

může přetrvávat aluminiová osteomalacie i hyperparatyreóza (asi u 1/3 nemocných), 

někdy se sklonem k hyperkalcémii. Rozvoj osteoporózy a výskyt aseptické kostní 

nekrózy je úzce spojen s indikací glukokortikoidů (Klener et al., 2001). 

 Mezi poruchy pohybového aparátu můžeme zařadit potransplantační kostní nemoc 

(Viklický et al., 2008), uremickou myopatii, která má za následek snížení svalové síly, 

snížení vytrvalosti a vzniká svalová atrofie (Svoboda, Mahrová 2009).  

 Mezi neurologické poruchy řadíme lumbosakrální plexopatie, periferní neuropatie, 

nádory a infekce CNS a další. Lumbosakrální plexopatie je popisována po duální 

transplantaci ledvin. Mezi projevy patří koxalgie s asymetrickou slabostí proximálního 

svalstva DKK. Po prodělané cytomegalovirové či kampylobakterové infekci po 

transplantaci ledvin může vzniknout akutní zánětlivá demyelinizační polyradikulopatie 

(syndrom Guillaina – Barrého), která se klinicky projevuje motorickou paralýzou 

s mírnou senzorickou poruchou. Uremická polyneuropatie, což je axonální degenerace 

se sekundární segmentální demyelinizací, by se měla po úspěšně provedené 

transplantaci upravit. Avšak ne vždy tomu tak je. Po opakovaně prodělané 

cytomegalovirové infekci může tento neurologický deficit přetrvávat i po chirurgickém 

výkonu (Viklický et al., 2008).  

1.3.3 Psychosociální problémy a motivace pacienta 

 Dialyzovaní pacienti jsou do značné míry zatíženi zdravotními komplikacemi, které 

vycházejí z chronického onemocnění ledvin a současně z dlouhodobé dialyzační léčby 

(Jurová, Mahrová, Bunc, 2009a). Komplikace jsou mnohdy prohlubovány 

psychosociálními problémy, které jsou reakcí na závažné změny v životě nemocného  

a reakcí na obavy v nejasnou budoucnost (Svoboda, Mahrová, 2009). Každodenní 
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činnosti jsou omezovány postupnou ztrátou vytrvalosti, síly, motivace, nástupem únavy, 

ztrátou důvěry a navyšující fyzickou a mentální závislostí (Frontera et al., 2006). Vedou 

k emočně vypjatým situacím (deprese, úzkost, agresivita), snižují kvalitu životní úrovně 

pacientů a zvyšuje se závislost na pomoci druhých (Svoboda, Mahrová, 2009). Po 

transplantaci se výskyt psychiatrických poruch nesníží. Naopak v průběhu prvního roku 

po výkonu se objevují daleko častěji než v pozdějších letech. Pacienti jsou vystavováni 

dlouhodobému emočnímu stresu, který vyplývá z těžké nevyléčitelné choroby  

a z předchozí léčby. Objevují se deprese a úzkostné stavy, které mohou vést až 

k suicidálnímu chování jedince. U pacientů se můžeme setkat i s tzv. posttraumatickou 

stresovou poruchou, která souvisí se schopností pacienta se vyrovnat s novou situací  

a se vzpomínkami na stresové zážitky z průběhu předtransplantačních příprav - zařazení 

do čekací listiny, čekání na vhodného dárce, z chirurgického výkonu a z období 

rekonvalescence (www.medscape.com/viewarticle/436541_6).   

 Abychom předcházeli vzniku těchto situací, je důležité motivovat nemocného 

ke změně životního stylu a adaptovat ho na změny související s chronickým 

onemocněním ledvin a s následným dialyzačně-transplantačním programem (Svoboda, 

Mahrová, 2009). Motivace a adaptace pacienta na očekávané změny má pozvolný 

stupňovitý charakter.  

 

Principy:  

1. udělat rozhodnutí, že změna je potřebná a že ji hodlám změnit 

2. sběr informací a vytvoření plánu, jak to budu provádět 

3. „slova se mění v čin“ – nejkritičtější bod 

4. vytvoření si prozatímních cílů, které lze dosáhnout v krátké době a poté pokrok 

zhodnotit 

5. splnění konečného cíle → individuální účast v různých pohybových aktivitách – dle 

časových možností, ochotě pacienta, možnostech pracoviště atd. 

(Svoboda, Mahrová, 2009) 
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1.4 Pohybové programy 

1.4.1 Fyzická zátěž a pohybová aktivita 

 Tělesná aktivita je jeden ze základních atributů každého živého organismu, jejíž 

součástí je i fyzická zátěž. Vliv zátěže na ledviny nepatří mezi běžně diskutovaná 

témata. Zátěž lze rozlišit na zátěž statickou (izometrická svalová práce), která se 

uplatňuje např. při zvedání břemen či chůze do schodů, a na zátěž dynamickou 

(izotonická svalová práce), jejímž příkladem je jízda na kole po rovině či plavání. Nelze 

to však takto striktně rozdělit, každá svalová činnost obsahuje v sobě složku statickou 

i dynamickou. Intenzita dynamické zátěže udávající i přibližnou míru zatížení 

kardiovaskulárního aparátu se dá kvantifikovat spotřebou kyslíku - VO2 (Procházka et 

al., 2008). 

 CHRI či CHSL obecně snižuje toleranci zátěže vyjádřenou jako snížení VO2max 

vůči zdravé populaci (Painter, 2005). 

1.4.2 Pohybové programy 

 Pohybové programy pozitivně ovlivňují nejen fyzickou aktivitu nemocných  

(viz níže), ale také podporují a zlepšují oblast psychosociální – zvyšují psychickou 

výkonnost, snižují výskyt depresí, nespavosti, rizika sociální izolace, udržují nezávislost 

na pomoci druhých lidí, atd. (Svoboda, Mahrová, 2009; Kesaniemi et al., 2001). Proto 

je vhodné začít s pohybovou terapií co nejdříve, aby se jedinci dokázali naučit  

a přizpůsobit „novému způsobu života“. Podpořit je ve fyzické aktivitě i v ADL, které 

jsou nedílnou součástí pro plnohodnotný život (Painter et al., 2009).  

 V České republice se problematikou fyzické aktivity u dialyzovaných  

a transplantovaných dospělých systematicky zabývá Svoboda, který praktikuje program 

pohybových aktivit už od roku 1993 (Procházka et al., 2008). Ve světě se touto 

problematikou zejména u transplantovaných jedinců zabývá Patricia Painter. 

 V počáteční fázi léčby je nutné provést odbornou přípravu u každého jedince 

individuálně. (Painter et al., 2009). Plně je informovat o průběhu terapie, o možných 

komplikacích a o plánovaných pohybových intervencích (Svoboda, Mahrová, 2009).  

 Hlavním cílem pohybových programů je udržet či zlepšit pohybové schopnosti, 

které jsou nezbytnou součástí k zachování soběstačnosti a sebeobsluhy, oddálit závislost 
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na pomoci druhých lidí a z pohledu sociálně - ekonomického snížit náklady spojené 

s léčbou dialyzačními metodami (Jurová, Mahrová, Bunc, 2009b; Svoboda, Mahrová, 

2009).  

 V běžném denním životě se setkáváme s celou řadou překážek, které musíme 

překonávat (rychlé přejití silnice, cestování v MHD, chůze po nerovném terénu apod.).  

Abychom dokázali tyto situace vyřešit bez větších obtíží a předešli nebezpečí rizika 

pádu či svalových zranění, je nutné zachovat obratnost, koordinaci a stabilitu. Ty jsou 

zajišťovány dostatečnou kloubní pohyblivostí a svalovou aktivitou v oblasti trupu, 

pánve, HKK a DKK a současně zabraňují vzniku funkčních poruch pohybového 

aparátu. Z těchto poznatků vyplývá, že by bylo vhodné volit takové formy pohybové 

aktivity, které by pozitivně ovlivnily výše zmiňované komponenty motorické činnosti, 

a tím by podpořily funkční nezávislost nemocných (Svoboda, Mahrová, 2009).  

 Většina pacientů s pravidelnou pohybovou intervencí může dosáhnout pozitivních 

výsledků. Obvykle dochází ke zlepšení maximální spotřeby kyslíku (VO2 max)  

a submaximální tolerance fyzické zátěže. Prodlužuje se doba, kdy jedinci zůstávají 

nezávislými na pomoci druhých lidí (Frontera et al., 2006). Pohybová aktivita snižuje 

krevní tlak, zlepšuje lipidový profil, zlepšuje glykemický profil u DM II. typu  

a u mladých dospělých zvyšuje množství kostní hmoty jako prevence osteoporózy 

(Kesaniemi et al., 2001). 

 Pohybové programy musí respektovat individualitu každého pacienta léčeného 

dialyzačními metodami či jedince po transplantaci ledviny. Klade se důraz na pohlaví, 

biologický věk pacienta, jeho zdravotní stav a přidružená onemocnění, na předchozí  

a aktuální fyzickou zdatnost a na úroveň pohybových zkušeností před vypuknutím 

onemocnění. Pohybové programy by měly také zahrnovat aktivity, které jedinec 

preferuje a dobře snáší. Pohybové programy jsou sestavovány na základě individuálních 

vyšetření (kineziologický rozbor (kloubní pohyblivost, svalová síla, zkrácené a oslabené 

svaly, pohybové stereotypy, koordinace, stabilita), zátěžové a motorické testy, 

psychologické testy, subjektivní hodnocení úrovně kvality života, atd.) a odborných 

konzultací s ošetřujícím personálem včetně lékaře (Mahrová, 2005; Svoboda, Mahrová, 

2009).  

 Vhodně zvolené pohybové aktivity se projeví pozitivně v jednotlivých 

komponentách fyzické kondice pouze tehdy, pokud je cvičení pravidelné a dlouhodobé, 

mírné intenzity 30 min/denně popř. alespoň 3krát až 4krát týdně, minimálně 3-6 měsíců. 



30 

Zátěž je třeba volit opatrně pro zvýšené riziko kardiovaskulárních a ortopedických 

komplikací, proto by měla být submaximální intenzity.  

 Čím dříve je pacient poučen a motivován k pravidelnému kondičnímu cvičení, tím 

spíše lze očekávat dlouhodobý preventivní efekt. Volí se sporty vytrvalostní  

a relaxační, kde není nebezpečí střetu s protivníkem či riziko prochlazení. Nedoporučují 

se fyzické aktivity rychlostní a silové, které vedou k dlouhodobému zatížení organismu 

(Svoboda, Mahrová, 2009; Placheta et al., 1995).  

 

Formy pohybové rehabilitace dle Svobody a Mahrové (2009): 

1. Neasistované cvičení bez kontroly a zpětné vazby 

2. Neasistované cvičení s kontrolou (testování) a zpětnou vazbou 

3. Asistované cvičení s kontrolou a zpětnou vazbou 

1.4.2.1 Pohybová terapie u dialyzovaných pacientů 

 „Bolestivé problémy pohybového ústrojí omezují a zneschopňují i zdravé jedince. 

V kombinaci s vícečetnými zdravotními problémy, které se vyskytují u dialyzovaných 

pacientů, může přítomnost bolesti rychle vést k dekondici a snížení funkčních 

schopností“ (Perryman et al., 2004). V závislosti na průběhu komplexní dialyzační 

léčby a vlastního chronického onemocnění ledvin má pohybový program svá specifika. 

Je rozdělen do několika kategorií: na skupinové a individuální, pohybové programy 

během dialyzační procedury a mimo dialyzační proceduru, dle zaměření na určité 

oblasti pohybového aparátu a dle cíle, jakého chceme fyzickou aktivitou dosáhnout 

(Svoboda, Mahrová, 2009).  

 

Dělení vychází z poznatků německého neurologa Daula et al. (1997): 

• kondiční – cílem je udržet či zlepšit celkovou kondici se zaměřením na rozvoj 

základních motorických schopností 

• kondičně – vytrvalostní – cílem je pozitivně ovlivnit kardiorespirační fyzickou 

zdatnost a minimalizovat komplikace vycházející z CHSL a dialyzační léčby  

• silové – cílem je zlepšit celkovou i lokální svalovou sílu, zabránit atrofizaci 

svalových vláken a optimalizovat svalové napětí 

• koordinačně – balanční – cílem je korekce poruch pohybové koordinace  

a rovnováhy, které jsou spojené s poruchami centrálního a periferního nervového 

systému 
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• dechová cvičení – nácvik správného stereotypu dýchání 

• relaxační cvičení – cílem je uvolnit svalové napětí a harmonizovat psychické 

funkce 

• plavání a cvičení ve vodě 

 Každá cvičební jednotka se skládá ze tří fází: 1) úvod – zahřátí; 2) hlavní – 

vyrovnávací a rozvíjející (kondiční); 3) závěrečná – zklidnění. Délka a intenzita cvičení 

je přizpůsobena zdatnosti a požadavkům nemocného či celé skupiny (Svoboda, 

Mahrová, 2009).  

1.4.2.2 Pohybová terapie u transplantovaných pacientů 

 Po transplantaci začne „nová“ ledvina fungovat a hlavní problémy prakticky 

vymizí. Avšak komplikace spojené s dlouhodobým onemocněním ledvin, s léčbou 

dialyzačními metodami a nutnou potransplantační imunosupresí pacienta poznamenají. 

Proto je fyzická aktivita chápána jako pozitivní ovlivnění zdravotního stavu nemocného  

a současně jako sekundární prevence (Svoboda, Mahrová, 2009).   

 U jedinců po transplantaci ledviny, kteří mají určitou pohybovou intervenci, bylo 

zjištěno, že došlo k výraznému zlepšení fyzické zdatnosti o 25-28% a zvýšení svalové 

síly, než u těch jedinců, kteří preferují sedavý způsob života.  Dochází také ke zlepšení 

maximální spotřeby kyslíku (VO2max), kdy je u jedinců po transplantaci ledviny 

průměrně VO2max od 26 do 30 ml. kg-1 . min-1 a blíží se klidové hodnotě u běžné 

populace. Pravidelná pohybová aktivita také snižuje vysoký krevní tlak a současně 

zabraňuje vzniku či prohlubování kardiovaskulárních poruch (Painter et al., 2009; 

Painter et al., 2002).  

 Při pohybové terapii je kladen důraz na ochranu transplantovaného orgánu 

a cvičení se musí provádět v souladu s imunosupresivní terapií. Po delší době 

od transplantace (cca 3 měsíce) dochází k částečné stabilizaci psychického stavu jedince 

a postupně až k adaptaci na nově vzniklou situaci. To umožní rozšířit možnosti 

pohybové intervence a zvýšit náročnost fyzických aktivit (Svoboda, Mahrová, 2009). 

 

Doporučení při pohybových programech:  

• Postup při zátěžovém tréninku musí být pozvolný. Cvičit s ohledem na zvýšené 

riziko ortopedických komplikací, která jsou dána úbytkem kosterní a svalové tkáně. 

Aktivita funkční stav pohybového aparátu zlepšuje. 
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• Intenzita cvičení by měla být zmírněna, pokud dojde ke snížení funkce 

transplantovaného orgánu. 

• Cvičit s ohledem na zvýšené riziko kardiovaskulárních. Pohybová aktivita jej 

snižuje. 

• Mělo by se předcházet extrémnímu vyčerpání, přetížení organismu  

a prochladnutí. 

• Mělo by se dbát na ochranu transplantované ledviny v pravé jámě kyčelní, což 

znamená snížit riziko možného úderu do břicha. 

• Součástí zlepšení pohybových aktivit je i dietní opatření pro snížení nadváhy. 

• Důležitá je motivace a dodržování základních pokynů při pohybové intervenci. 

     (Svoboda, Mahrová, 2009; Painter at al., 2009) 

1.5 Posturální stabilita 

1.5.1 Vymezení pojmů 

Postura 

 Jedná se o aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil 

a je základní podmínkou pohybu (Kolář, 2009; Vařeka, 2002a). Tedy nikoli jako 

synonymum pro vzpřímený stoj na dvou končetinách či sed, jež se nejčastěji uvádí 

v odborné literatuře (Kolář, 2009). Je také důležitou součástí chůze a dalších způsobů 

aktivní lokomoce (Vařeka, Vařeková, 2009). Posturální funkce je tvořena axiálním 

systémem, který při anticipaci pohybu zvyšuje úroveň své činnosti pro nastavení 

excitability jednotlivých částí soustavy, aby mohlo dojít k nastavení výchozí polohy  

a aby v průběhu pohybu nedošlo k velkým výchylkám (Véle, 1995). 

 

Posturální stabilita  

 Statické kontinuální „zaujímání“ polohy obsahuje i děje dynamické, které jsou 

schopny reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby bylo zabráněno 

nezamýšlenému nebo neřízenému pádu (Kolář, 2009; Vařeka, 2002a).  

 Rovnováha a balance jsou pojmy označující soubor statických a dynamických 

strategií k zajištění posturální stability. Patří k nim děje, jako jsou např. „postojové“ 

a „vzpřimovací“ reflexy. Označení reflexy je ovšem v případě těchto komplexních jevů 

nevhodné (Vařeka, 2002a). 
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Posturální stabilizace 

 Jedná se o aktivní držení jednotlivých segmentů těla proti působení zevních sil 

(především gravitační síly) a umožňuje dosažení vzpřímeného držení a lokomoce. Je 

řízena z CNS a je zajištěna svalovou aktivitou agonistů a antagonistů (koaktivační 

aktivita). Je součástí nejen statického držení těla proti gravitaci, ale také všech pohybů 

DKK či HKK (Kolář, 2009). Cílený pohyb není možné provést bez úponové stabilizace 

svalu (Kolář, 2006). Bylo zjištěno, že pohyby HKK a DKK předchází aktivace bránice, 

břišních svalů a svalů zádových (Hodges et al., 1997). Při každém silově náročném 

pohybu (např. zvedání břemene) je vždy vytvořena taková kontrakční svalová síla, která 

bude adekvátní k překonání daného odporu. Ta je pak převedena na momenty sil 

v pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční síly v celém 

pohybovém systému. Cílem tohoto procesu je zpevnění jednotlivých segmentů pro 

vytvoření „punctum fixum“ (Kolář, 2006).   

 

Rovnováha a balance 

 Jde o soubor statických a dynamických strategií, které zajišťují PS. Statická 

rovnováha se uplatňuje při schopnosti udržet statickou polohu těla např. ve stoji či 

v sedu. Statické polohy jsou koordinovány senzorickou zpětnovazebnou složkou 

prostřednictvím systému uzavřené smyčky (closed loop). COP se pohybuje společně 

s těžištěm (COM). Dynamická rovnováha udržuje posturální kontrolu při pohybu např. 

při cíleném pohybu či chůzi. U dynamických dějů se využívá systém otevřené smyčky 

(open loop), který používá tzv. dopředného systému kontroly předvídající narušení 

rovnováhy za současné aktivace posturálního svalstva (Vařeka, 2002a; Westcott et al., 

1997; Winter et al., 1998). 

1.5.2 Posturální stabilita z pohledu ontogeneze 

 Z intrauterinního prostředí, které podléhá hydrodynamickým zákonům, zajišťující 

optimální teplotu, metabolické procesy, minimalizující nároky na orientaci plodu 

v prostoru, na potřebu zajištění stability, potřebu kontaktu a cíleného účelového pohybu, 

je novorozenec po narození vystaven novým podmínkám. Bezprostředně po narození je 

reflexně spuštěna mechanika dýchání, začne na dítě působit gravitační síla, 

homeostatické procesy vyvolávají potřeby pohybu při vyhledání a příjmu potravy  

a eliminaci odpadních látek. Postupnou adaptací od jednoduchých reflexních pohybů po 
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složité motorické programy je utvářen proces motorické ontogeneze. U novorozence 

nelze o postuře hovořit, v „držení“ těla jako celku je pasivní, a pokud nedojde 

k působení zevních sil, pak se toto „držení“ nemění. Není schopen cíleně zpevnit trup,  

a tím si nemůže vytvořit společné těžiště všech segmentů trupu. Jedná se o tzv. úložnou 

plochu, nikoli o opěrnou. Z této situace vyplývá, že nedojde k vytvoření opěrné báze,  

a tudíž nemůže vzniknout „punctum fixum“ za účelem pohybu končetinami a řízení 

trupu v prostoru. Pohyby, které novorozenec spontánně vykonává, představují spíše 

oscilaci kolem tohoto pasivního „držení“ a jako výsledek vzniká nekoordinovaná 

svalová činnost. V této etapě se tělo chová jako řetěz do jisté míry nezávislých 

segmentů.  

 Teprve postupnou aktivací autochtonní muskulatury společně s bránicí 

a svalstvem trupu, které ovlivňují nitrohrudní a nitrobřišní tlak, se začne lokalizovat 

těžiště těla a vytvářet se aktivní opora těla o podložku. První část těla, kterou dokáže 

novorozenec stabilizovat, je hrudník při dýchání. Na konci třetího měsíce je schopen 

napřímit trup a „zacentrovat“ kořenové klouby končetin (Vařeka et al., 1999; Dvořák et 

al., 1999). 

 V průběhu posturální ontogeneze uzrává držení páteře prostřednictvím svalové 

aktivity, která podmiňuje anatomický vývoj páteře. Z nezralé kyfotické páteře se 

postupně formují fyziologické křivky. Vznik svalových souher má vliv nejen na páteř, 

ale i na další anatomické systémy (např. postavení pánve, kolodiafyzární úhel, tvar 

hrudníku apod.). Anatomický vývoj neprobíhá izolovaně, nýbrž v lokálních 

a regionálních biomechanických parametrech a je ovlivňován do značné míry programy 

CNS (Máček, Radvanský, 2010). 

1.5.3 Stabilizační funkce páteře za fyziologické situace 

 Pro morfologický vývoj páteře, její formování lordoticko – kyfotického zakřivení a 

její posturální a stabilizační funkci je důležitá synergie flexorů a extenzorů páteře. Na 

jedné straně je stabilizace páteře zprostředkována hlubokými flexory krku, bránicí, 

břišními svaly a svaly pánevního dna, na straně druhé synergií monosegmentálních 

hlubokých extenzorů páteře (m. multifidus, mm. semispinalis, m. splenius capitis et 

cervicis, m. longissimus cervicis et capitis a ventrální strana – m. longus coli et capitis) 

za pomoci nitrobřišního tlaku. Svalová synergie je aktivována při každém statickém 
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zatížení a při každém cíleném pohybu HKK a DKK (Máček, Radvanský, 2010; Hodges 

et al., 1997; Kolář, 2007).  

 Obsah břišní dutiny se chová jako viskózně – elastický sloupec, který poskytuje 

oporu bederní páteři a vyrovnává funkci extenzorů. Prostřednictvím svalové aktivity 

(synchronní koncentrická či izometrická) se vyvíjí a adjustuje nitrobřišní tlak pro přední 

stabilizaci páteře. Břišní svaly a svaly pánevního dna pracují proti kontrakci bránice 

(Máček, Radvanský, 2010), která se tonicky oplošťuje a tlačí na obsah břišní dutiny. 

Dolní apertura hrudníku a břišní dutina se rozšiřuje (Kolář, 2007). Následuje aktivita 

břišních svalů, zvyšuje se napětí v torakolumbální fascii, břišní stěna se přitlačuje 

k páteři, a tím brání vyklenutí břišní stěny při nádechu (Véle, 2006). 

 

M. transversus abdominis  

 Je aktivní při flexi i extenzi trupu a předchází aktivitu ostatních břišních svalů. 

Aktivita břišního svalstva působí proti tlaku bránice a svalů pánevního dna a přes 

vnitřní orgány působí na páteř (Máček, Radvanský, 2010; Véle, 2006). Bylo prokázáno, 

že snopce bránice kontinuálně přecházejí do snopců m. transversus abdominis. Z tohoto 

faktu vyplývá, že se vzájemně ovlivňují a jejich synchronní aktivita se podílí na 

respiračních a posturálních dějích (Dvořák et al., 2006). Aktivita extenzorů trupu 

s aktivitou m. transverzus abdominis a izometrickou aktivitou přímých a šikmých svalů 

břišních stlačuje trup v předozadním směru, což se projeví zvětšením výšky těla ve 

stoje. Hrudník se při této stabilizaci více rozšiřuje laterálně než dopředu a lordoticko- 

kyfotické zakřivení se mírně vyrovnávají (Véle, 2006).  

 

Bránice 

 Pro přední stabilizaci páteře hraje významnou roli i tonická funkce bránice 

(Hodges, 2000). Může působit na bederní lordózu, na pohyb žeber a ovlivňovat 

konfiguraci hrudníku a páteře. Reaguje velmi citlivě na posturální změny, což má 

výrazný vliv na posturální aktivitu a držení těla (Véle, 2006). Pro stabilizační funkci 

bránice je důležité postavení osy mezi inzercí pars sternalis a kostofrenickým úhlem. To 

je dáno výchozím nastavením hrudníku, ramen a páteře během kontrakce, což je 

zprostředkováno souhrou břišního svalstva a mm. pectorales, mm. scaleni 

a mm. sternocleidomastoidei (Kolář, 2007; Máček, Radvanský, 2010).  
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Svaly pánevního dna 

 Mezi svaly pánevního dna zařazujeme m. levator ani, m. coccygeus,  

mm. sacrococcygeus ventralis et dorsalis. Funkčně s nimi úzce souvisí i zevní rotátory 

kyčelního kloubu, které uzavírají foramen obturatum a mají účast i na vzpřímeném 

držení (Véle, 2006).  

1.5.4 Stabilizační funkce páteře za patologické situace 

Může docházet k různým patologickým situacím: 

• Šikmé nastavení osy bránice v sagitální rovině. Hrudník je „zavěšen“ na horních 

fixátorech hrudníku - mm. pectorales, mm. scaleni, mm. sternocleidomastoidei, 

popř. nevyváženost mezi horními a dolními fixátory hrudníku (Kolář, 2007). 

• Pokud se vyskytuje porucha přední stabilizace, bránice se oplošťuje nedostatečně  

a dolní hrudní apertura se nerozšíří (Máček, Radvanský, 2010). 

• Poruchy timingu mezi kontrakcí bránice a břišních svalů (Kolář, 2007).  

Za patologické situace se aktivita břišních svalů zvyšuje v horní části m. rectus 

abdominis a m. obliquus externus abdominis. Jejich aktivita předbíhá aktivitu 

bránice, a tím i nahrazuje nedostatečně její funkci. Naopak m. obliquus internus, 

m. transversus abdominis a dolní partie m. rectus abdominis jsou hypotonií (Máček, 

Radvanský, 2010). 

• Při insuficienci hlubokých extenzorů dochází k aktivaci povrchových 

paravertebrálních svalů, což při delší době trvání způsobí oslabení až atrofie 

hlubokých extenzorů páteře (Máček, Radvanský, 2010). 

• Dle Janury (2003) se nedostatečná funkce m. transversus abdominis 

z biomechanického hlediska projeví ve dvou oblastech: 

− Posun těžiště těla je způsoben posunem břišní stěny a vnitřních orgánů 

směrem dopředu, což způsobí zvětšení ramene tíhové síly (rG2 > rG1) se 

současným nárůstem momentu tíhové síly (MG2 >MG1).  

− Posun Lp ventrálně (zvětšení bederní lordózy) je doprovázen změnou 

v poloze obratlů. Tím se mění způsob jejich zatěžování, roste namáhání 

meziobratlové ploténky ve smyku. Současně s touto situací dochází 

ke zvýšení napětí stabilizujících vazů a aktivity svalů. 
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1.5.5 Řízení posturální stability 

Dle Vařeky (2002a) má systém vzpřímeného držení tři hlavní složky, senzorickou, 

řídící a výkonnou. Senzorickou složku představují především propriocepce, zrak  

a vestibulární systém. Řídící složku zajišťuje CNS, tedy mozek a mícha. Výkonnou 

složkou je pohybový systém definovaný nejen anatomicky, ale i funkčně. Zásadní úlohu 

hrají kosterní svaly, které leží na „křižovatce“ mezi systémem řídícím a výkonným,  

a díky propriocepci mají důležitou úlohu i v oblasti senzorické. Systém vzpřímeného 

držení má stejně jako celý motorický systém velké kompenzační a substituční možnosti. 

Oslabení či výpadek funkce jedné jeho části se nemusí projevit hned, ale např. až při 

zvýšené zátěži, kdy dojde k dekompenzaci. 

1.5.5.1 Řídící složka 

 Informace z receptorů, které zpracovávají senzorické podněty ze zevního  

a vnitřního prostředí, přicházejí do CNS, kde jsou konfrontovány s informacemi 

uloženými v paměti (Véle, 2006).  

 

Mozeček 

 Důležité integrační a koordinační centrum volní i mimovolní hybnosti 

zabezpečující koordinaci pohybů, rovnováhu a svalový tonus. Posuzuje aktuální stav 

každého segmentu těla se zamýšleným pohybem, propočítává dopředu trajektorii 

vykonávaného pohybu, popř. provádí korekci zpětnovazebnou regulací pohybu. 

Aferentní dráhy jdoucí do mozečku vycházejí z proprioceptorů, vestibulárního aparátu, 

thalamu a mozkové kůry. Z klinického hlediska se dělí na tři oddíly – archicerebellum 

se uplatňuje na udržování rovnováhy při vzpřímeném držení těla, paleocerebellum se 

podílí na regulaci svalového tonu, na udržování rovnováhy ve stoje, při chůzi a na řízení 

automatických očních pohybů a neocerebllum zabezpečuje pohybovou koordinaci 

končetin, uplatňuje se při zpětnovazebné regulaci pohybu a při jejím programování 

(Ambler, 2006, Králíček, 2002; Linc, Doubková, 2001). 

 

Bazální ganglia 

 Z funkčního hlediska se dělí na nc. caudatus a putamen, což se souhrnně nazývá 

corpus striatum, globus pallidus, nc. subthalamicus a substantia nigra (Králíček, 2002). 
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Mají spojení s thalamem, s mozkovou kůrou, podkorovými oblastmi a s jádry 

mozkového kmene. Ovlivňují činnost motorických korových oblastí, senzomotorické 

působení na pohyby končetin a trupu, okulomotorické působení na pohyby očí 

v závislosti na zrakových podnětech, asociační vliv na prostorovou paměť a limbický 

okruh pro ovlivnění emočních stavů (Linc, Doubková, 2001). 

 

Retikulární formace mozkového kmene 

 Vytváří prostor mezi jednotlivými jádry hlavových nervů a vzestupnými 

i sestupnými drahami (Vrabec et al., 2002). Dochází zde ke shromažďování všech 

aferentních senzorických signálů ze smyslových receptorů. Vycházejí zde dráhy, které 

nastavují excitabilitu motoneuronů v míše, v mozkovém kmeni úroveň logistiky 

a v limbickém systému intenzitu emocí doprovázející smyslové vjemy, bdělost 

a racionální kontrolu pohybu. Prostřednictvím senzorických aferezí jsou zde 

připravovány podmínky pro pohyb (Véle, 2006). 

 

Mozkový kmen 

 Řídí logistiku a podílí se na organizaci základních motorických funkcí. Utváří 

podmínky pro funkci složitějších pohybových vzorů, které však mohou být úspěšně 

používány jen za kontroly korové oblasti, která realizovanému pohybu dodává přesnost 

a orientaci (Véle, 2006). 

 

Mozková kůra 

 Kortikální úroveň je nadřazeným orgánem řízení volní ideokinetické motoriky, 

která umožní realizaci představy pohybu. Idea je doprovázena emocí za současné 

kontroly racionální úvahy o vhodnosti způsobu provedení pohybu. Ideokinetický pohyb 

je iniciován představou cíle a promítá se do něj stav mysli a charakter osobnosti (Véle, 

2006).  

1.5.5.2  Senzorická složka  

 Pro zajištění posturální stability mají zásadní význam tři složky: zraková, 

vestibulární a proprioceptivní. Názory na jejich podíl se již ale různí. Někteří autoři 

vyzdvihují úlohu zraku, jiní význam vestibulárního systému (Vařeka, 2002a; Aydoğ et 

al., 2006). 

 



39 

Zrak  

 Skládá se ze dvou částí. Receptorová část (aferentní) je tvořena zrakovým 

analyzátorem a zrakovou dráhou a efektorová část (eferentní) především okohybným 

aparátem (Vrabec et al., 2002). Jako „distanční receptor“ má zásadní úlohu při celkové 

orientaci v prostoru a současně umožňuje anticipaci změn v držení těla a příslušného 

stabilizačního mechanismu postupem dopředné vazby (feed forward). To je 

zprostředkováno dle informací ze zevního prostředí pomocí telereceptoru, který je 

schopen krátkodobě předvídat situace a včas je řešit vhodnou volbou posturálního 

programu (Vařeka, 2002a; Véle, 1995). Zrakové informace také významně pomáhají 

kontrolovat polohu a postavení hlavy. V klidném stoji při zavřených očí se zvyšuje 

rychlost změn polohy COP, roste variabilita výchylek a zvětšuje se plocha konfidencí 

elipsy (Vařeka, 2002a). 

 

Vestibulární aparát 

 Informuje o působení a směru gravitace v klidu i při pohybu (Véle, 2006).  

Umožňuje následující reakce: 

• posturální reflexní reakce, které udržují hlavu a trup ve vzpřímené rovnovážné 

poloze 

• vetibulookulomotorický reflex zprostředkovává udržení fixujících očí na daný 

objekt při změnách polohy hlavy  

(Králíček, 2002) 

 Je uložen ve vnitřním uchu v kostěném labyrintu pars petrosa ossis temporalis, 

který je tvořen dutinkou vestibulum a třemi kostěnými polokruhovitými kanálky. 

Na vazivových trámcích je zavěšen systém blanitých váčků a kanálků. Smyslové buňky 

(vláskové a podpůrné) přijímají podněty a přeměňují je na nervové vzruchy. Ty pak 

pokračují přes bipolární neurony, jejichž těla jsou uloženy v ganglion vestibulare 

Scarpae a axony se seskupují a vytvářejí pars vestibularis nervi vestibulocochlearis. 

Tyto vlákna pak vstupují v oblasti mostomozečkového úhlu do mozkového kmene, 

odkud se signály šíří do různých míst CNS.  

• fasciculus longitudinalis medialis zprostředkovává vestibulookulomotorický reflex 

a šíří se k motorickým jádrům očnicových svalů (nc. orginis n.VI, n. IV 

a n. III)  
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• tr. vestibulospinalis zabezpečuje reflektorické udržování vzpřímeného postoje těla 

a končí u míšních somatických motoneuronů 

• tr. vestibulocerebellaris napomáhá mozečku v kontrole vzpřímené polohy těla  

a jde do kůry vestibulárního mozečku  

 Získané informace jsou porovnány s informacemi proprioceptivními (svalová 

vřeténka hlubokých šíjových svalů a z plosek nohou), díky nimž dochází k vyrovnání 

tonu příslušných svalových skupin do té míry, aby byla zajištěna rovnováha těla. Přes 

vestibulární jádra (zejm. nc. vestibularis lateralis Deitersi) je propojen přímo  

i s motorickými buňkami předních sloupců míšních, a tím je dosaženo vědomé kontroly 

orientace v prostoru (Linc, Doubková, 2001; Králíček, 2002). 

 

Exterocepce - kožní mechanoreceptory 

 Mechanické podněty působící na povrch těla, jsou vnímány a transformovány do 

podoby elektrického signálu, který se poté v CNS spojuje v komplexní taktilní vjem. 

Umožňuje rozpoznat tvar a tvrdost podnětu či strukturu povrchu. Taktilní receptory se 

dělí do několika skupin dle morfologického hlediska a dle rychlosti adaptace na: 

• Merkelovy disky – v epidermis. Jedná se o pomalu se adaptující receptory 

s intenzitou podráždění dotek či lehký tlak na kůži. 

• Meissnerova tělíska – v papilách koria. Jedná se o rychle se adaptující receptory 

s aktivací po jemném mechanickém chvění (80 Hz).  

• Ruffiniho tělíska – v hlubokých vrstvách koria. Jedná se o pomalu se adaptující 

receptory, které reagují na napínání kůže. 

• Vater – Paciniho tělíska – v tela subcutanea. Rychlá adaptace se schopností 

rozpoznat vibrace o síle 100-300 Hz     (Králíček, 2002). 

 Účast exterocepce (informace z Ruffiniho a Maissnerových tělísek) slouží 

k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i polohy COP. Jsou také důležité pro 

kontrolu tření, které je při zajištění posturální stability významným faktorem (Vařeka, 

2002a). 

 

Propriocepce 

 Receptory, které jsou schopny určit polohu a pohyby jednotlivých částí těla 

pomocí zpětnovazebných reakcí z vestibulárního orgánu, z proprioceptivních receptorů 

ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech a ligamentech (Králíček, 2002; Véle, 2006).  
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• Ruffinioformní tělíska lokalizovaná v kloubních pouzdrech a vazech, signalizující 

extrémní pozici v kloubu. 

• Paciniformní tělíska lokalizovaná v kloubních pouzdrech a vazech, signalizující 

pohyb v kloubech (kinestesii). 

• Svalová vřeténka a Golgiho šlachové tělísko signalizují ustálenou polohu v kloubu 

(statestesii). 

• Ruffiniho tělíska uložená v koriu signalizují ustálenou polohu v kloubu. 

(Králíček, 2002). 

 

 Jen zlomek informací vycházející z těchto receptorů se dostává cestou 

spinocerebelárního traktu do mozečku k dalšímu zpracování. Většina impulzů je 

zpracována na periferní úrovni prostřednictvím zpětných vazeb a servomechanizmů. 

Část informací se dostává cestou zadních provazců do oblasti korových center, což 

umožňuje vnímání polohy jednotlivých končetin, kvality povrchu předmětů, vibrační 

čití, atd. (Vrabec, 2002). Jsou podkladem pro orientaci v zevním prostředí, pro řízení 

stability polohy a korekci pohybu. Jsou důležité informace z oblasti hlavy (propriocepce 

z okohybného svalstva, sluch a vestibulární aparát), informace z páteře (zejména horní 

krční úsek páteře), pánve a z dolních končetin (Véle, 1995; Véle, 2006). 

 Informace z chodidel. Rozložení celkové zátěže na chodidla jsou závislá na 

mnoha faktorech, jak vnitřních - tvar nožní klenby, směr osy těla vůči směru gravitace, 

průmět těžiště (COP) do oporné plochy, postavení hlavice femuru v jamce kyčelního 

kloubu a na postavení a konfiguraci osového orgánu, tak zevních – sklon oporné plochy, 

frikční vlastnosti podložky i obuvi. Při „symetrickém“ stoji na dvou vahách však 

zjistíme pravidelně stranový rozdíl, který se pohybuje mezi 5-15% celkové hmotnosti. 

Na plosce je zátěž rozložena v místech tří opěrných bodů – na přednoží na hlavičkách 

metatarsů palce a malíku a na patě (Véle, 2006).  

1.5.5.3 Výkonná složka 

 V předchozí kapitole (viz kapitola 6. 3 Stabilizační funkce páteře za fyziologické 

situace) byl věnován podrobný popis svalového aparátu. 

 Jedním z pilířů stability je vazivově - fasciová a kostěná složka pohybového 

systému, která ovlivňuje do velké míry systém svalový (Suchomel, 2006).  
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Na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze se podílejí dvě svalové skupiny: 

• krátké, slabé, hluboko uložené tonické svaly (lokální stabilizátory neboli shunt 

muscles). Při jejich aktivaci dochází jen k minimální změně jejich délky  

a jsou zodpovědná za nastavení jednoho segmentu vůči druhému. Obsahují asi 

sedmkrát více svalových vřetének než svaly „velké“, což je úzce spjato 

s proprioceptivní aferentace. 

• delší, silné, povrchní svaly fyzické (globální stabilizátory neboli spurt muscles). 

Účastní se zejména na rychlém, silovém a méně přesném pohybu. Působí kolměji 

k ose pohyblivého segmentu. Přesahují většinou více kloubů najednou a některé 

z nich jsou formovány do svalových řetězců či svalových smyček (Véle, 2006; 

Suchomel, 2006). 

1.5.6 Aspekty ovlivňující posturální stabilitu  

1.5.6.1 Neurofyziologické faktory  

Klíčovým momentem pro kvalitu posturální stability je řízení CNS, kde kromě 

kmenových a korových vestibulárních jader a mozečku je další významnou součástí 

rovnovážného systému retikulární formace. Té je zároveň přisuzován i podíl na projevu 

funkce tzv. limbického systému, neboť převádí vliv amygdaly do míchy a do  

talamu. Tím ovlivňuje aktivitu sympatického systému a motoriku 

(http://www.cuni.cz/IFORUM-5366.html). 

 

Psychika a emoce - při depresivním ladění dochází spíše k flekčnímu držení, při 

stavech elačního charakteru je tendence k extenčnímu držení těla (Véle, 1995). 

Kognitivně psychologické studie se zabývají vlivem indukovaných emocí na posturální 

stabilitu ve vzpřímeném stoji. Studie ukázaly, že se vychýlení těla v prostoru zvyšuje 

v závislosti na vizuální emotivní podnět. Současně dochází ke změnám v poměrech 

mezi výchylkami stranovými a předozadními u obou pohlaví (Hillman et al., 2004). 

Jiní autoři (Azevedo et al., 2005) naopak zaznamenali tzv. „freezing“ fenomén, kdy se 

při působení negativně emočního podnětu významně sníží výchylky těla nebo úplně 

vymizí.  

 

Věk jedince - posturální nestabilita souvisí s regresí jednotlivých systémů podílející se 

na posturální stabilitě a jejich fyziologickým stárnutím. Popř. urychlené patologickým 



43 

procesem (chronické onemocnění), kdy dochází ke zhoršení kvality aferentace 

a k regresi zrakového, vestibulárního a somatosenzorického systému (Maciaszek et al., 

2002; Jančová, Kohlíková, 2007).  

Nastavení excitability - tyto procesy souvisejí se stavem „připravenosti“ či se stavem 

„odpočinku“ dle aktuálního stavu organismu a vnějšího prostředí (Véle, 1995). 

 

Spouštění pohybových programů - procesy jsou závislé na výchozí poloze a na 

současném dění ve vnějším prostředí, které určuje výběr programu a okamžik jeho 

spuštění (Véle, 1995). 

 

Zpětnovazebné procesy - na podkladě extero - či proprioceptivní signalizace mění 

či udržuje nastavení postury (Véle, 1995). 

1.5.6.2 Fyzikální faktory 

S u člověka je dále ovlivňována dynamickými a statickými komponentami 

pohybového systému a faktory fyzikálního charakteru jako je plocha oporné báze, 

hmotnost a těžiště těla a charakter kontaktu těla s opornou plochou a postavení 

a vlastnosti hybných segmentů (http://www.cuni.cz/IFORUM-5366.html; Véle, 1995). 

 

Oporná plocha – stabilita je přímosměrná velikosti oporné plochy a jejím vlastnostem. 

 

Hmotnost a poloha těžiště - osoby vyšší hmotnosti mají větší stabilitu na základě 

zákona o setrvačnosti; průmět těžiště by měl spadat do středu oporné plochy, proto při 

pohybu průmětu těžiště směrem k hranicím oporné plochy stabilita klesá. 

 

Charakter kontaktu DKK s opornou plochou - oporná plocha musí mít jistou 

adhezivitu k povrchu, která umožní přes nožní klouby převod zátěže na podložku. 

 

Postavení a vlastnosti hybných segmentů - segmentové těleso je stabilní, pokud 

těžnice prochází středy jednotlivých částí (Véle, 1995; Kolář et al., 2009). 

1.5.6.3 Nocicepce a interocepce 

 Nociceptory jsou volná nervová zakončení aferentních vláken typu Aδ a C reagující 

na bolestivé podněty (Králíček, 2001). Interocepce i nocicepce ovlivňují posturální 
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funkce a často se promítají na povrch těla do oblasti Headových zón, kde dochází 

k projekci vnitřních orgánů na pokožku, např. změnou svalového tonu. 

Při dlouhodobější negativní iritaci se mění držení těla, a tím se ovlivňuje i stabilizace 

polohy (Véle, 2006).  

1.5.7 Biomechanické aspekty posturální stability 

 Složitost celé problematiky a rychlý vývoj poznatků se odráží i v nejednoznačné  

a nejednotné terminologii. Lidské tělo je chápáno jako systém relativně tuhých  

a nedeformovatelných segmentů, které jsou spojeny skloubeními. Potřebná tuhost je 

dosažena koordinovanou aktivitou agonistů, antagonistů a dalších svalových skupin. 

Stoj na dvou DKK (bipedální) je zvláštním typem statické polohy. Přináší výhody (lepší 

orientace, psychologická výhoda výšky, uvolnění rukou pro úchop), ale zároveň je ze 

své biomechanické podstaty velmi nestabilní systém tvořený malou plochou základny  

a vysoko uloženým těžištěm (Vařeka et al., 1999; Vařeka, 2002a).  

1.5.7.1 Základní pojmy 

Opěrná plocha (Area of Support, AS)  

 Jedná se o tu část plochy kontaktu (Area of Contact, AC), která je aktuálně využita 

k vytvoření opěrné báze (Base of Support, BS) (Vařeka, Vařeková, 2009).  

 

Opěrná baze (Base of Support, BS)  

 Je to plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy. Její změny mají 

prostřednictvím propriocepce a exterocepce vliv na řízení posturální stability 

a odráží se v chování celého posturálního systému. Ve stoji na jedné DK odpovídá 

opěrné ploše, při stoji rozkročném se plocha zvětšuje při nezměněné opěrné ploše a má 

tvar lichoběžníku tvořeného spojnicemi pat, zevních hran nohou a bříšky metatarsů 

(Vařeka, 2002a).  

 

COG (Center of Gravity)  

 Průmět společného těžiště těla do roviny BS. Z modelu obráceného kyvadla lze 

odvodit, že se ve stoji může COG nacházet pouze před osami hlezenních kloubů. Jen 

tak lze využít momentu síly m. triceps surae k udržení posturální stability. Jakmile 

dojde k vychýlení COG mimo BS, není již možné se vrátit zpět pouze pomocí svalové 
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síly subjektu (aktivita dorziflexorů nohy má výrazně nižší kontrakční sílu než m. triceps 

surae). Abychom předešli nebezpečnému pádu nazad, je možné pouze změnit 

BS přemístěním AC (Vařeka, Vařeková, 2009).  

 

COP (Center of Pressure)  

 Jedná se o působiště vektoru reakční síly podložky. Výchylky COP se pohybují 

mezi 10 - 25 mm, které vycházejí z okamžité změny polohy COG. Jsou ovlivněna 

polohou těžiště, ale také hlezenním popř. kyčelním mechanismem. Svalová aktivita je 

řízena činností CNS a to tak, aby těžnice procházela BS a COG zůstávalo v BS. COP  

a COG jsou shodné pouze v případě dokonale tuhého tělesa, což lidské tělo není 

(Vařeka, Vařeková, 2009; Vařeka, 2002a).    

 

COM (Centre of Mass) 

 Jedná se o hypotetický hmotný bod, do kterého se promítá působení tíhové síly 

elementů tělesa (Vařeka, Vařeková, 2009). V základním anatomickém postavení (stoj 

spojný s vzpřímenou hlavou, HKK volně spuštěny podél těla s dlaněmi obrácenými 

dopředu) se nachází v malé pánvi ve výši druhého či třetího sakrálního obratle,  

cca 4-6 cm před promotoriem. Poloha těžiště závisí na poloze jednotlivých segmentů. 

Vzhledem k rozdílné anatomické stavbě mužů a žen, kdy ženy mají mohutnější tělo 

v oblasti pánve a užší ramena vzhledem k mužům, je těžiště u mužů posunuté výše  

o 1-2%, není to však pravidlem (Janura, 2003; Jandačka et al., 2011). 

1.5.7.2 Posturální mechanismy 

 Při stoji snožném je v rámci statické strategie využíván především „hlezenní“  

(v předozadním směru) a „kyčelní“ (v laterolaterálním směru) mechanismus (Vařeka, 

Vařeková, 2009). 

 Dle modelu obráceného kyvadla je rovnováha v předozadním směru udržována 

aktivací plantárních, v menší míře pak i dorzálních flexorů v hlezenním kloubu. Avšak 

musíme podotknout, že při stoji snožném nemají hlezna symetrickou osu pohybu, a tím 

je zřejmé, že ani kontrola nebude shodná. Účinnost svalů hlezna vzhledem k omezené 

ploše chodidel bude podstatně menší (moment kolem 10 Nm) a tedy i jeho využití 

(klidný stoj bez výraznějšího působení zevních sil).  

 Naopak „kyčelní mechanismus“ spojený s aktivací svalstva v oblasti kyčelních 

kloubů, jejichž účinnost je vyšší než u hlezna (moment kolem 100 Nm) se zapojuje ve 
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stoji s působením zevních sil. Dynamická strategie zahrnuje mechanismus úkroku, 

uchopení pevné opory v okolí a další způsoby zvětšení BS. 

 Z modelu obráceného kyvadla také vyplývá, že ve stoji se BS prakticky nachází 

pouze před osami hlezenních kloubů. Pouze tak je možné využít momentu síly, 

vznikajícího kontrakcí m. triceps surae, k udržení posturální stability (Vařeka, 2002b). 

1.5.7.3 Strategie posturální stability 

Existuje řada postupně vznikajících obranných mechanismů, které minimalizují 

neočekávané či dekompenzované posturální změny. Prvním stupněm obrany je 

tzv. „periferní elasticita“ tvořená svalově - šlachovým systémem a dalšími měkkými 

tkáněmi, které zabraňují vychýlení lidského těla.  Druhým stupněm obrany jsou 

napínací reflexy, na které navazují tzv. předprogramové korektivní reakce (Latash, 

1998). 

 Vařeka (2002a) rozděluje strategii a taktiku zajištění posturální stability do 

dvou skupin: 

1. strategie proaktivní (anticipatorní) x reaktivní 

2. strategie statická x dynamická 

 Volba vhodné strategie pro zvládnutí dané situace je úzce spjata s aktuálním 

fyzickým a psychickým stavem i s předchozími zkušenostmi jedince. 

 Statickou strategii představují např. rovnovážné reakce (balanční mechanismy), 

kterými se řídící systém snaží udržet posturální stabilitu v rámci nezměněné AC. Pokud 

je v labilních polohách hranice bezpečného udržení COP (a COG) v BS překročena, 

CNS zvolí dynamickou strategii k obnovení posturální stability tím, že dojde 

k částečnému přemístění AC, např. úkrokem, chycením se pevné opory apod. Pokud ani 

dynamická reakce není adekvátní ke zvládnutí situace, systém rezignuje na snahu 

o udržení posturální stability a přechází na program „preventivního“ řízení pádu.  

 

Popsaný proces udržení posturální stability zahrnuje několik fází:  

1. detekce konkrétní situace (senzorický systém) 

2. vyhodnocení situace a volba vhodného programu (CNS)  

3. aktivace příslušných svalových skupin (eference) 

4. generace kontrakční svalové síly, její převedení na momenty sil v pákovém 

segmentovém systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí 
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 Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází vždy k určitému zpoždění 

závislému na strukturálním a funkčním stavu systému. Programy kontroly a řízení 

posturální stability využívají principy uzavřených a otevřených smyček – closed look 

a open look. Při očekávaném rušivém momentu (anticipace) např. nárazu do horní 

poloviny těla jsou COM (COG) přesunuty ve směru odkud má náraz přijít (atituda). 

Tím si vytváří větší prostor pro následnou reakci (Vařeka, 2002a).  

1.5.8 Hodnocení posturální stability 

 PS a její projevy lze pokládat za motorickou dovednost, kterou je možno si osvojit, 

a tím sledovat změnu vybraných parametrů při longitudinálních studiích 

a kvantitativně ji posuzovat. U zdravé populace dochází při osvojování dovedností a při 

řízeném tréninku k udržení či zlepšení daných sledovaných parametrů. U populace se 

zdravotním handicapem je takto možné sledovat progresivní zhoršování těchto 

parametrů či naopak ozřejmit pozitivní vliv terapeutických metod na dané postižení 

(Schwabová, Zahálka et al., 2009). Měření posturální stability má mnoho podob, 

provádí se klinické či experimentální hodnocení. 

1.5.8.1 Klinické hodnocení 

 Základní klinické hodnocení vychází ze subjektivního posuzování stoje, chůze 

a její modifikace, Rombergova testu, atd. (Ambler et al., 2001; Nevšímalová et al., 

2002; Khasnis et al., 2003; Lanska et al., 2000). Pro sebehodnocení závratí a stanovení 

stupně nebezpečí rizika pádu (zejména u starší populace) byl vytvořen dotazník 

Activities – Specific Balance Confidence Scale (Powell et al., 1995), pro korelaci 

k senzorické organizaci Dizziness Handicap Inventory (Jacobson et al., 1991) a pro 

hodnocení funkčního handicapu závrati Activities od Daily Living Scale (Jeřábek, 

2004). 

Obecné - ROM, svalová síla, tonus, čití, koordinace, posturální stabilta při ADL 

v přirozeném prostředí 

Statické testy – volný bipedální stoj, Rombergův test, Trendelenburgův test, test 

senzorického konfliktu, stoj – tandem, stoj na jedné DK 

Dynamické testy - chůze, modifikace chůze, skok na jedné DK, skok sounož vertikálně 

• Funkudův test = Unterberger 

• Duncanův test funkčního dosahu 
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• Tinnettiové škály 

• Bergové škály     (Vrabec et al., 2002; Míková, 2006) 

1.5.8.2 Experimentální hodnocení = posturografie 

 Posturografie (stabiliometrie) je obecný název metody, který zahrnuje techniky 

užívané ke kvantifikaci (hodnocení míry) a kvalitativnímu posouzení (určování 

charakteru) posturální stability a také k určení stavu vestibulárních reflexů, vyšetření 

vnějších projevů závrati, objektivizaci a kvantifikaci závrati. Ke sledování využívá 

titubací speciální plošinu, která je v kontaktu s vyšetřovaným jedincem a je schopna 

detekovat změnu zatížení (změnu polohy těžiště jedince v různých směrech).  

 Dle technických parametrů lze rozlišit posturografii statickou, kdy je plošina 

fixována, a dynamickou, kdy je plošina mobilní. Jedinec je vystavován různým 

situacím, které jsou náročné na udržení rovnováhy těla, sleduje se, do jaké míry je 

schopen využívat zrakové, vestibulární, proprioceptivní informace z příslušných 

receptorů, a jak tyto systémy navzájem spolupracují. Sledují se různé parametry jako 

rychlost pohybu, rozsah pohybu, množství odchylek a jejich změny v odlišných 

situacích, hlavním parametrem je pohyb těžiště (Vrabec et al., 2002). 

 

Statická posturografie 

 Stabilometrie, Static Computed Posturography, je považována za objektivizaci 

Rombergova testu, který je založen na subjektivním pozorování. O pojmu statická 

posturografie hovoříme tehdy, pokud stabilitu měříme v podmínkách, kdy se pacient ani 

tenzometrická plošina nepohybují. Jedná se o objektivní metodu, jejíž výsledky lze 

hodnotit nejen graficky, ale také numericky. K měření se využívají silové 

(tenzometrické, piezoelektrické) plošiny. Slouží k posouzení rovnováhy (stability) 

pomocí analýzy trajektorie váženého průměru tlakových sil (COP). Výsledkem průmětů 

ve stoji za určitý časový úsek je tzv. konfidenční elipsa, jejíž parametry (velikost 

obsahu, délka a směr os, hodnota směrodatných odchylek v daném směru apod.) 

informují o velikosti změn v průběhu sledovaného testu. Dalším důležitým parametrem 

je velikost silových momentů jednotlivých složek reakční síly.  

 Využívá se pro analýzu pohybu měření reakční síly vznikající při kontaktu 

s povrchem plošiny. Výsledná reakční síla je rozložena na tři základní složky ve směru 

anteroposteriorním, mediolaterálním a vertikálním, což umožňuje popsat prostorově 

pohyb z hlediska působící síly.  
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 Během vyšetření lze selektivně testovat jednotlivé senzorické systémy např. tím, že 

vyloučíme z kontroly stability zrak nebo vystavíme pacienta novým proprioceptivním 

informacím z podložky - vibrace, pěnová guma (Kolář et al., 2009; Janura, 2002; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posturografie;).  

 

Dynamická posturografie 

 Dynamická posturografie, dynamic computed posturography, je složitější metodou 

objektivního měření posturální rovnováhy. Registruje stoj a dynamické pohyby 

současně se schopností kvantifikovat informační vstupy, centrální integraci  

a sleduje mechanizmy sloužící k vytvoření účinných posturálních pohybů. Jedná se buď 

o vyšetření chůze a její modifikace s důrazem na koordinačně náročnější pohyby  

(např. otáčení v prostoru, překonávání překážek, atd.). Nebo může být pacient 

vystavován situacím, kdy je jeho stabilita narušena podnětem ze zevního prostředí - 

translační pohyb plošiny v anterioposteriorním, mediolaterálním směru či sklopení 

plošiny podél vodorovné osy.  

 Využívá se ke kvantifikaci adaptivních mechanismů CNS, které se účastní na řízení 

a korekci stoje a udržení rovnováhy za přirozených i nefyziologických podmínek. 

Sleduje se a hodnotí aferentní vstupy (zrak, sluch, vestibulární aparát, propriocepce  

a exterocepce), centrální zpracování a motorická odpověď. Napomáhá odlišit 

vestibulární, vizuální a somatosensorické léze u poruch rovnováhy a diferenciaci 

posturální kontroly mezi abnormalitou v periferním senzorickém systému a CNS (Kolář 

et al., 2009; http://cs.wikipedia.org/wiki/Posturografie; Assessment: Posturography, 

1993). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle, úkoly a hypotézy 

 Hlavní cíl: Zhodnotit aktuální stav posturální stability u jedinců do jednoho roku 

po transplantaci ledviny. 

 Dílčí cíl: Změřit posturální stabilitu opakovaně v  tříměsíčních časových úsecích od 

transplantace ledviny a výsledky vztáhnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu jedince, 

jeho habituální pohybové aktivitě a absolvovanému intervenčnímu programu.   

 

Úkoly práce 

• Literární rešerše klíčových pojmů (PS, transplantace ledviny) výzkumu. 

• Vybrat pro testování vhodné probandy do experimentální skupiny (dle výzkumných 

kritérií) - jedinci do jednoho roku po transplantaci ledviny s pohybovou intervencí 

(edukace fyzioterapeutem a edukačními materiály). 

• Sestavit kontrolní soubor jedinců zdravé populace bez ledvinného onemocnění 

přibližně homogenního pohlaví, věku a počtu k experimentální skupině.  

• Zvolit specifické testy posturální stability, které budou vhodné k použití v terénních 

podmínkách a pro účely našeho výzkumu. 

• Vyplnit vstupní anamnestickou anketu.  

• Provést vlastní výzkumné šetření.  

• Výsledky experimentální skupiny porovnat se standardem a normou kontrolního 

souboru zdravých osob.  

• Zhodnotit možné vazby mezi diagnózou, přidruženými komplikacemi, časovou 

délkou od transplantace a pohybovými aktivitami. 

 

Hypotéza 

1. Jedinci po transplantaci ledviny mají zhoršenou posturální stabilitu ve srovnání se 

zdravými jedinci z důvodů přidružených komplikací vztahující se k léčbě,  

k chirurgickému výkonu a k onemocnění samému. 

2. U transplantovaných jedinců lze pozitivně ovlivnit parametry posturální stability 

pomocí pohybové intervence.  
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2.2 Metodika práce 

2.2.1 Organizace výzkumu 

 Tento výzkum má charakter pilotní semilongitudinální randomizované studie, 

jejímž cílem je zhodnotit posturální stabilitu u jedinců po transplantaci ledviny 

a porovnat ji se skupinou zdravé populace. Probandi byli vybráni na základě odebrané 

anamnézy a předešlého lékařského vyšetření a zařazeni do experimentální skupiny. 

Skládá se z 12 probandů, 7 mužů a 5 žen, u nichž transplantace ledviny proběhla do 

jednoho roku před zahájením výzkumného šetření a aplikované pohybové intervence.  

 Druhá skupina, skupina kontrolní, je tvořena 5 ženami a 7 muži zdravé populace 

bez ledvinného onemocnění přibližně homogenního věku a tělesné konstituce jako 

skupina experimentální.  

 Pro měření posturální stability byla použita stabilometrická tlaková snímací plošina 

footscan zapůjčená z Laboratoře sportovní motoriky FTVS UK v Praze pro výše 

uvedené výzkumné účely. Testování se uskutečnilo v prostorách Kliniky nefrologie 

TC IKEM v Praze v tříměsíčních odstupech, kdy v období mezi měřeními probíhala  

u experimentální skupiny pohybová intervence.  

Před zahájením vstupního stabilometrického měření PS vyplnil každý proband 

anamnestickou anketu týkající se předchozího a aktuálního zdravotního stavu, fyzické  

a psychické kondice, používání kompenzačních pomůcek, atd. Byly zjišťovány možné 

„rizikové aspekty“ mající vliv na kvalitu provedení PS, tedy do jaké míry může být 

měření ovlivněno negativními vlivy zevních (kompenzační pomůcky, alkohol, atd.)  

a vnitřních faktorů (emoční vypětí, únava, zdravotní komplikace, atd.). 

2.2.2 Charakteristika souboru 

 Této pilotní studie se zúčastnilo 12 probandů, 5 žen v průměrném věku  

58 ± 2,88 let, výšky 167,8 cm, BMI 23,06 ± 3,75 kg/cm2 (viz tabulka 2) s dominancí 

PDK a 7 mužů v průměrném věku 64 ± 5,67 let, výšky 174,71 cm,  

BMI 25,64 ± 1,3 kg/cm2 (viz tabulka 3) také s dominancí PDK, u nichž doba od 

transplantace ledviny nepřesahuje jeden rok. Tito pacienti byli zařazeni do 

experimentální skupiny s pohybovou intervencí, která zahrnovala edukaci 
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fyzioterapeutem a edukačními materiály současně s aplikací pohybových aktivit 

skupinového a individuálního charakteru.  

 

Tabulka 2 Přehled účastníků studie – experimentální skupina (ženy) 

 

Vysvětlivky: SD – směrodatná odchylka  

 

Tabulka 3 Přehled účastníků studie – experimentální skupina (muži) 

 

Vysvětlivky: SD – směrodatná odchylka  

 

 Druhá skupina, skupina kontrolní, byla tvořena 12 jedinci, 5 žen v průměrném věku 

58 ± 4,06 let, výšky 161,4 cm, BMI 24,4 ± 2,97 kg/cm2 (viz tabulka 4) a 7 mužů 

v průměrném věku 64 ± 4,91 let, výšky 174 cm a BMI 26,5 ± 4,58 kg/cm2  

(viz tabulka 5) zdravé populace bez ledvinného onemocnění, přibližně homogenního 

pohlaví, věku a počtu k experimentální skupině.  

Pacient 
[iniciály]

Věk           
[roky]

Hmotnost 
[kg]

Výška          
[cm]

BMI          

[kg/cm2]
A.S. 62 45 153 19,22
M.H. 59 83 173 27,73
D.D. 56 70 170 24,22
D.M 55 63 159 24,92
B.K. 56 65 184 19,2

průměr 57,6 65,2 167,8 23,06
SD 2,88 13,72 12,15 3,75

Pacient 
[iniciály]

Věk           
[roky]

Hmotnost 
[kg]

Výška          
[cm]

BMI          

[kg/cm2]
J.V. 68 75 174 24,77
I.L. 71 84 180 25,93
B.S. 65 70 173 23,39
B.R. 54 83 179 25,9
J.S. 65 76 171 25,99
J.Š. 65 78 168 27,64
A.B. 59 82 178 25,88

průměr 63,86 78,29 174,71 25,64
SD 5,67 5,06 4,46 1,3
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Tabulka 4 Přehled účastníků studie – kontrolní skupina (ženy) 

 

Vysvětlivky: SD – směrodatná odchylka  

 

Tabulka 5 Přehled účastníků studie – kontrolní skupina (muži) 

 

Vysvětlivky: SD – směrodatná odchylka  

 

2 skupiny: 

1. skupina (n=12) – experimentální – jedinci po transplantaci ledviny do jednoho roku 

po chirurgickém výkonu s pohybovou intervencí skupinového a individuálního 

charakteru (edukace fyzioterapeutem a odbornými materiály) 

2. skupina (n=12) – kontrolní – zdravá populace bez ledvinného onemocnění (bez 

pohybové intervence) 

 

Někteří pacienti, kteří byli součástí této pilotní studie, spadají v současné době  

do sledování v rámci grantového projektu IGA MZ ČR NS 10518-3/2009 zabývající  

se tématem svalového metabolismu u jedinců po transplantaci ledviny. Přesný název 

Pacient 
[iniciály]

Věk           
[roky]

Hmotnost 
[kg]

Výška          
[cm]

BMI          

[kg/cm2]
L.F. 53 64 166 23,23
K.M. 62 65 164 24,17
M.K. 58 47 150 20,89
O.B. 55 65 162 24,77
P.K. 62 79 165 29,02

průměr 58,0 64,0 161,4 24,4

SD 4,06 11,36 6,54 2,97

Pacient 
[iniciály]

Věk           
[roky]

Hmotnost 
[kg]

Výška          
[cm]

BMI          

[kg/cm2]
T.R. 68 102 174 33,69
P.H. 71 91 180 28,09
R.J. 61 74 173 24,73
M.Š. 59 80 179 24,97
O.N. 63 66 166 23,95
J.Š. 58 63 179 19,66
B.H. 67 84 167 30,12

průměr 63,9 80,0 174,0 26,5
SD 4,91 13,8 5,77 4,58
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této studie zní „Metabolismus svalu po transplantaci ledviny: časná pohybová 

intervence, selektivní nutrice a genový polymorfismus“. Odpovědný řešitel:  

Prof. MUDr. V. Teplan, DrSc., Klinika nefrologie TC IKEM, Praha. Navrhovaný 

projekt navazuje na předchozí grantové studie IGA řešené v letech 2004 - 2007 (Teplan 

a spol.). Cílem této prospektivní randomizované otevřené konsekutivní klinické studie 

je časná detekce uremické myopatie u jedinců po první kadaverózní transplantaci 

ledviny a zahájení pohybové intervence s intenzivní aerobní svalovou zátěží, selektivní 

nutriční péčí či jejich kombinací v tříměsíčním časovém horizontu po invazivním 

výkonu. Po šesti měsících pohybové a nutriční intervence se zhodnotí změny svalové 

tkáně vztažené k renálním funkcím, imunosupresivní léčbě a ostatním metabolickým  

a antropometrickým parametrům. V klinické praxi by měla tato studie usnadnit 

rozpoznání uremické myopatie a její terapii a přispět ke zlepšení životního profilu po 

transplantaci ledviny.  

 Probandi, kteří se zúčastnili výzkumu, byli podrobně seznámeni s terminologií  

a s kompletním průběhem celého výzkumu. Souhlasili s participací na tomto projektu  

a s využitím získaných výsledků k dalšímu zpracování v rámci diplomové práce. 

Zahrnutí lidských subjektů do této pilotní studie bylo schváleno etickou komisí  

UK FTVS v Praze dne 31. 1. 2011 (viz příloha 1). 

2.2.3 Pohybová intervence 

 Pohybový program trval v rozsahu 3 měsíců. Skupinové cvičení 

(viz příloha 4) probíhalo 1krát týdně v pondělí od 15.15 hod. a od 16.30 hod. po dobu 

60 minut pod vedením odborného fyzioterapeuta ve středisku Dialcorp s.r.o. 

(Společnost dialyzovaných a transplantovaných) na Praze 4. Každá cvičební jednotka 

byla rozčleněna na tři části. V první části trvající 10 – 15 minut byla věnována 

pozornost prohřátí organismu se zaměřením na pohybový aparát, zahřátí a protažení 

svalových skupin, jako příprava před hlavní zátěžovou částí. Druhá část trvající 

20 – 40 minut obsahovala prvky na zlepšení kloubní pohyblivosti, posílení svalového 

aparátu trupu a končetin, pohybové aktivity na zlepšení fyzické výkonnosti, rozvoje 

koordinace a rovnováhy. Cvičební jednotka byla zakončena relaxací, protažením 

jednotlivých svalových skupin a uvolnění kloubních segmentů, které byly při cvičení 

nejvíce zatěžovány. V neposlední řadě byla závěrečná část zaměřena i na respirační 
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fyzioterapii pro zlepšení aktivace dechového svalstva se současným osvojením 

správného dechového stereotypu. Tato část trvala 5-10 minut.  

 Individuální cvičení (viz příloha 5) probíhalo v domácím prostředí 3krát až 4krát 

týdně po dobu minimálně 30 minut. Pacientům byly poskytnuty veškeré informace 

týkající se domácího cvičení a byl kladen důraz na dodržování zásad při fyzické aktivitě 

po transplantaci ledviny (viz kapitola 5.2.2). Každý proband obdržel soubor cviků 

vhodných pro jedince po transplantaci s detailními popisky, které byly ještě 

individuálně vysvětleny odborným pracovníkem. Výběr cviků byl podobného zaměření 

jako u skupinového cvičení.  

2.2.4 Metodika měření posturální stability 

V této studii k hodnocení jednotlivých parametrů posturální stability byla využita 

metoda tlaku vůči senzorům tlakové snímací desky Footscan (RScan, International, 

Belgie). Velikost plošiny činila 0,5 m x 0,4 m, na které bylo umístěno 4100 senzorů 

s citlivostí 0,1 N/cm2 se snímací frekvencí 33 Hz. Snímací plošina vyhodnocuje tlakové 

zatížení jednotlivých snímačů a následně vypočítává plošné změny Centre of pressure 

(COP). Měření bylo realizováno v prostorách Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze, kde 

testování probíhalo celkem dvakrát v tříměsíčním časovém rozestupu (22. 6. 2011 

a 30. 9. 2011) ve shodné testovací místnosti a za analogických podmínek (teplota, 

klidné prostředí). Přístroj pro každé měření byl identický jako i osoba, která prováděla 

instruktáž a samotné testování.  

Z důvodů časové náročnosti bylo při testování použito 6 standardizovaných testů dle 

Kapteyn et al., 1983 (viz příloha 6): 

• fyziologický stoj (přirozený pro daného člověka) - oči otevřené po dobu 30s (dále 

SS-OO) 

• fyziologický stoj (přirozený pro daného člověka) - oči zavřené po dobu 30s (dále 

SS-ZO) 

• úzký stoj - oči otevřené po dobu 30s (dále US-OO) 

• úzký stoj - oči zavřené po dobu 30s (dále US-ZO) 

• stoj na LDK - oči otevřené po dobu 30s (dále FLA-R) 

• stoj na PDK - oči otevřené po dobu 30s (dále FLA-L) 

SS-OO je nejjednodušší typ stoje s vizuální kontrolou, u kterého lze předpokládat 

nejlepší výsledky. SS-ZO je brán jako nejjednodušší typ stoje bez vizuální kontroly. U 
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toho typu stoje se předpokládají mírně zhoršené výsledky oproti stoji s otevřenýma 

očima. US-OO je variantou ztíženého typu stoje, při užší bázi se předpokládá zvýšení 

sledovaných parametrů PS. U US-ZO lze předpokládat opět mírně zhoršené výsledky 

oproti úzkému stoji s otevřenýma očima a fyziologickému stoji s širokou bází. Při stoji 

na jedné DK se jedná o velmi náročný test a oproti stojům na obou DKK se očekává 

výrazné zhoršení všech sledovaných parametrů PS. Na druhou stranu se zde ale očekává 

jistá míra symetrie sledovaných parametrů při realizaci stoje na PDK resp. LDK. 

 Základním hodnotícím parametrem byla výchylka v pravolevém směru (výchylka 

v ose X) a výchylka v předozadním směru (výchylka v ose Y), celková dráha středu 

působení tlakových sil COP v průběhu celého testu (TTW – total travel way) a četnost 

vychylování COP v pravolevém směru (X) a v předozadním směru (Y). 

 Pro statistické vyhodnocování dat byly použity hodnoty aritmetického průměru a 

směrodatné odchylky.   
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2.3 Výsledky 

Celkový počet jedinců v experimentální skupině činil 12 osob. Byli vybráni na 

základě odebrané anamnézy a předešlého lékařského vyšetření. Z vyplněné 

anamnestické ankety vyplývá, že u těchto jedinců se vyskytovalo již během dialyzační 

léčby u 25 % onemocnění KV aparátu (arytmie, hypertenze) a u 17% obezita.  

Po transplantaci ledviny z interního hlediska došlo u 8 % jedinců ke vzniku 

dušnosti, u 42 % ke sklonu k obezitě a u 17% ke vzniku DM. Z poruch pohybového 

aparátu se nejvíce vyskytovaly bolesti kloubů (coxalgie, gonalgie, omalgie)  

u 25% a u 8% se objevila svalová únava spojená s otoky DKK. Všichni probandi se 

věnují alespoň s částečnou pravidelností fyzickým aktivitám různého stupně zátěže.  

 

Tabulka 6 Anamnestická anketa - zpracované odpovědi 

 

 

Všechny osoby byly podrobeny testování PS v 6 standardizovaných testech  

(viz výše). Komplikovaným testem se stal pro danou skupinu „stoj na jedné DK“, který 

ODPOVĚĎ
ano ne ano

1. Jak se momentálně cítíte? 11x dobře 1x únava 0

2.
Přibyly po transplantaci ledvin potíže 

pohybového aparátu?
4 8

2x coxalgie či gonalgie; 1xomalgie; 1x 
svalová únava a otoky DKK

3.
Vyskytla se během dialyzační léčby 

další přidružená onemocnění?
5 7

3x on. KV aparátu (arytmie, 
hypertenze); 2x obezita 

4.
Máte či přibyly další přidružená 

onemocnění po transplantaci ledvin
8 4

1x dušnost; 5x obezita; 2x diabetes 
mellitus

5.
Věnujete se nyní pravidelně nějaké 

pohybové činnosti? 
12 0

8x chůze ø 2x - 3x týdně à 1 hod.; 7x 
kondiční cv. 1x týdně à 1 hod.; 4x jízda 

na rotopedu ø 2x týdně à 30 min.

6.
Máte nějaké pohybové potíže při 

některých ADL?
5 7

2x cestování v MHD (eskalátory); 3x 
vertikalizace (vstávání z postele či z 

hlubokého křesla)

7.
Používáte při ADL některou 
z kompenzačních pomůcek?

3 9 3x punčochy proti křečovým žilám

8.
Máte vadu zraku či sluchu? 
Používáte nějaké pomůcky?

11 1
brýle - 7x dalekozrakost; 4x 

krátkozrakost a dalekozrakost

9. Trpíte závratěmi? 2 10
1x po delší chůzi ("houpání na vodě"); 
1x při prudkém vstávání (točení hlavy)

10.
Došlo v poslední době 

k výraznějšímu emočnímu vypětí 
(řešení stresových situací)?

1 11 1x stresové vypětí v práci

11.
Absolvoval jste v posledních 24 

hodinách náročnější fyzickou 
aktivitu?

2 10
1x kondiční cv. à 30 min.; 1x procházka 

à 1 hod.

12.
Požil jste během uplynulých 24 hodin 

alkohol?
0 12 0

13. Jak jste do IKEMu přicestoval? 12 0 3x autem; 8x MHD; 1x pěšky

ANAMNESTICKÁ ANKETA 

POŘADÍ OTÁZKA
ODPOVĚĎ
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vyžaduje maximální soustředění a dobré koordinační a posturální schopnosti. Při 

vstupním testování nebyla schopna osoba č. 2 provést „stoj na PDK“ a stoj na LDK“  

a osoba č. 10 „stoj na LDK“. Při výstupním hodnocení se tento jev objevil u probanda  

č. 7 a to jak v testu FLA-L, tak v testu FLA-R. Hlavní příčinou byla  posturální nejistota 

a nerovnováha. Z těchto důvodů chybí v tabulce 7 a 8 u těchto osob hodnoty 

jednotlivých parametrů při testech FLA-L a FLA-R. 

2.3.1 Vstupní měření posturální stability 

Výsledky vstupního měření jsou uvedeny v tabulce 7 a jednotlivé testy jsou 

popsány v níže uvedených kapitolách (2.3.1.1 – 2.3.1.6).  

 

Tabulka 7 Vstupní měření PS - sledované parametry 

 

Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavřené; US-OO – úzký 

stoj oči otevřené; US-ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK oči otevřené; 

 FLA-L - stoj na LDK oči otevřené; d. X (delta X) - výchylka COP v pravolevém směru;  

A.S. 
(1)

M.H. 
(2)

D.D. 
(3) 

D.M. 
(4)

B.K. 
(5)

J.V. 
(6)

I.L. 
(7)

B.S. 
(8)

B.R. 
(9)

J.S. 
(10)

J.Š. 
(11)

A.B. 
(12)

d. X 8 23,9 6,3 8,2 6,7 5,1 6,4 3,3 14,1 5,9 11,8 6,2 8,83 5,57
d. Y 10,3 22,2 6,5 8,1 10,6 14,8 9,8 4,9 19,8 10,9 9,1 14,4 11,78 5,16

TTW 146 183,5 102 150,1 149,4 159,4 340,4 112,1 163,8 157,4 127,4 130,2 160,14 61,15
č. X 1,02 0,91 1,01 1 0,99 1,02 1,03 0,95 0,99 1,08 0,94 0,98 0,99 0,05
č. Y 1,13 1,07 0,89 1,03 0,95 1,02 1,08 1,02 0,97 1 0,98 0,94 1,01 0,07

d. X 13,4 18,8 7,7 9,7 6,5 8,1 23,7 6,6 10,7 10,4 8,4 5,8 10,82 5,41
d. Y 16,8 20,5 6,8 13,9 16,4 12,8 60,4 14,2 20,3 18,7 20,2 6,7 18,98 13,88

TTW 269,4 205,2 160,2 281,8 170,9 185 1977,6 164,8 241,6 409,1 217,4 143,8 368,9 511,85
č. X 0,99 0,92 1,03 0,94 0,99 0,99 1,02 0,96 0,96 0,98 0,94 1,070,98 0,04
č. Y 1,04 1,06 0,92 0,99 1 0,99 1,3 0,9 1,02 1,04 1,03 0,97 1,02 0,1

d. X 5,6 23,7 3,6 8,5 10,6 8 12 8 13,4 9,5 11 12,4 10,53 5,03
d. Y 7,8 29,3 2,3 12,9 9,8 7,9 11 6,4 18,1 17,4 11,6 13,8 12,36 6,97

TTW 147,3 235,1 99,7 142,3 127,7 140,1 369,5 102,8 149,7 214,2 116,4 178,1 168,58 75,52
č. X 0,99 1,09 1,02 0,99 0,95 1,01 1 1,11 0,99 1,03 0,98 0,99 1,01 0,05
č. Y 0,93 1 0,91 0,92 1,06 0,94 0,95 1,07 1,07 1,05 0,97 1,04 0,99 0,06

d. X 9,2 13,3 6 14,5 15,3 10,7 36,8 9 15,6 8,7 8,6 15,1 13,57 8
d. Y 8,8 24,8 7,8 16,9 10,7 13,3 48,6 8,1 23,3 17,5 9,3 17,5 17,22 11,45

TTW 258,7 225,5 176,3 349,3 137,9 222,3 1863,8 162,2 281,8 286,8 171,8 185,2 360,13 477,54
č. X 1,04 1,07 1,03 1 1,04 0,99 1,07 0,95 0,9 1,06 1,03 1,09 1,020,05
č. Y 0,99 0,98 0,96 1,18 1,07 1,02 1,18 1,11 1,03 0,98 1,11 1,151,06 0,08

d. X 14,6 ne 19,7 21,3 31,1 128,1 47,9 21,7 343,7 29,2 21,1 36,3 64,97 97,73
d. Y 32,2 ne 22,7 47,1 36,9 137,3 130 23,6 82,8 75 34,3 32,9 59,53 41,47

TTW 963,2 ne 562,6 1138,2 1160,1 2358,2 3611,8 1310,1 2040,9 2406,3 1146,6 1066 1614,9 890,37
č. X 1,02 ne 1,02 0,83 1,23 1,76 1,17 1,01 2,02 0,97 1,01 0,91 1,18 0,37
č. Y 1,08 ne 1,03 1,07 1,34 1,47 1,76 1,11 1,12 1,47 1,57 1,07 1,28 0,25

d. X 30,3 ne 18,1 60,1 97,8 53,2 256,3 24,1 173,9 ne 19,4 24,9 75,81 79,78
d. Y 27,5 ne 35,7 35,8 33 72,2 185 39,3 47,5 ne 42,2 25,6 54,38 47,73

TTW 1028,9 ne 600,5 1694,2 743,4 1444,7 1921,1 1220,2 1489,4 ne 869,1 963,3 1197,5 430,87
č. X 0,87 ne 0,98 1,07 0,83 0,93 1,2 0,85 1,22 ne 0,89 1,05 0,99 0,14
č. Y 1,16 ne 1,15 1,15 1,13 1,37 1 1,13 1,25 ne 1,22 1,13 1,17 0,1

Experimentální skupina - vstupní měření

T
e

st
 P

S

P
a

ra
m

.

P
rů

m
ě
r 

(m
m

) 

S
D

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(m
m

)Iniciály probandů

S
S

-O
O

 
S

S
-Z

O
U

S
-O

O
U

S
-Z

O
F

LA
-R

F
LA

-L



59 

d. Y (delta Y) – výchylka COP v předozadním směru; TTW  – total travel way; č. X – četnost 

vychylování COP v pravolevém směru; č. Y – četnost vychylování COP v předozadním směru;  

param. – parametry PS; SD – směrodatná odchylka; ne – test nebyl danou osobou proveden; 

hodnoty jednotlivých parametrů jsou dány v mm  

2.3.1.1 Fyziologický stoj s otevřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X činila 8,83±5,57 mm. Při hodnocení celé skupiny je 

potřeba zmínit, že osoba č. 2 měla výchylku 23, 9 mm a dále 2 osoby měly výchylku 

přes 10 mm. Hodnota výchylky v ose Y 11,78±5,16 mm. V uvedené skupině se opět 

největší hodnotou výchylky podílela osoba č. 2 (22,2 mm). Celkově již 7 osob mělo 

výchylky přes 10 mm. Hodnota celkové dráhy COP byla 160,14±61,15 mm. Průměrná 

hodnota je velmi dobrá, relativně velká hodnota SD je způsobena především výsledky 

osoby č. 7 (340,4 mm). Poměr četnosti vychylování v ose X uvedeného parametru byl 

0,99±0,05 mm, což ukazuje na homogenitu uvedené skupiny ve stranovém vychylování. 

Poměr četnosti vychylování v ose Y uvedeného parametru byl 1,01±0,07 mm. 

2.3.1.2 Fyziologický stoj se zavřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X byla 10,82±5,41 mm. Z uvedených hodnot je vidět vyšší 

SD, který činí skoro 50% průměrné hodnoty a zde ji opět nejvíce ovlivňují odlehlé 

hodnoty osoby č. 2 a č. 7, které dosáhly výchylku přes 18 mm (23,7 a 18,8 mm). 

V uvedené skupině bylo 7 osob, které dosáhly hodnoty výchylky pod 10 mm, 

a zbývajících 5 probandů přesáhli hodnoty nad 10 mm. Hodnota výchylky v ose Y 

činila 18,98±13,88 mm. Relativně vyšší hodnota průměrné hodnoty s vyšší SD způsobil 

především výsledek osoby č. 7 s hodnotou 60,4 mm a další 3 osoby s výchylkou větší 

než 20 mm. Pouze 2 osoby měly výchylku pod 10 mm. Hodnota celkové dráhy COP 

368,9±511,85 mm je velmi vysoká jak v průměrné hodnotě, tak především ve SD.  

Při porovnání jednotlivých osob je vidět, že se na výsledky podílí nejvíce osoba č. 7, 

která dosáhla hodnoty 1977,6 mm. Poměr četnosti vychylování v ose X byl  

0,98±0,04 mm a poměr četnosti vychylování v ose Y činil 1,02±0,01 mm, což ukazuje 

na homogenitu uvedené skupiny. 

2.3.1.3 Úzký stoj s otevřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X byla 10,53±5,03 mm. Nejvyšší hodnoty dosáhla osoba 

č. 2 (23,7 mm). Hodnota výchylky v ose Y činila 12,36±6,97 mm. Pouze osoba  
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č. 2 dosáhla opět odlehlé hodnoty nad 20 mm (29,3 mm). Celkový výsledek je 

vzhledem k běžné populaci dobrý. Hodnota celkové dráhy COP byla 168,58±75,52 mm. 

Průměrná hodnota je relativně vyšší, vysoká hodnota SD je způsobena především opět 

výsledky osoby č. 2 a č. 7 (235,1 a 369,5 mm). Poměr četnosti vychylování v ose X byl 

1,01±0,05 mm a poměr četnosti vychylování v ose Y byl 0,99±0,06 mm, což ukazuje na 

homogenitu uvedené skupiny ve stranovém vychylování z pohledu dosažených hodnot.  

2.3.1.4 Úzký stoj se zavřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X činila 13,57±8 mm. Z uvedených hodnot lze 

konstatovat, že průměrná hodnota je na dobré úrovni, pouze SD je poněkud vyšší díky 

osobě č. 7, která dosáhla hodnotu výchylky 36,8 mm. Na druhé straně se objevuje  

5 osob s výchylkou pod 10 mm, která je u tohoto typu stoje vynikající. Hodnota 

výchylky v ose Y byla 17,22±11,45 mm je relativně vyšší jak u průměrné hodnoty, tak  

i vyšší SD. To způsobil především výsledek osoby č. 7 mající hodnotu 48,6 mm.  

4 osoby měly hodnoty nižší než 10 mm. Hodnota celkové dráhy COP byla 

360,13±477,54 mm, což je velmi vysoká jak v průměrné hodnotě, tak především ve SD. 

Při porovnání jednotlivých osob je vidět, že se na výsledky podílí nejvíce osoba č. 7, 

která dosáhla hodnot 1863,8 mm. 5 osob mělo hodnotu nižší než 200 mm, což je  

u tohoto typu vynikající. Poměr četnosti vychylování v ose X byl 1,02±0,05 mm. Poměr 

četnosti vychylování v ose Y činil 1,06±0,08 mm a je v absolutní hodnotě i se SD mírně 

zvýšený, což lze zhodnotit výskytem větší rozdílů mezi zjištěnými parametry (u 5 osob 

mělo přes 1,10 mm). 

2.3.1.5 Stoj na PDK 

Hodnota výchylky v ose X činila 64,97±97,73 mm. Průměrná hodnota je relativně 

na dobré úrovni, avšak hodnota SD je výrazně zvýšena. Je to dáno především odlehlými 

hodnotami osob č. 6 a 9 mající hodnotu výchylky 128,1 mm a 343,7 mm. Osoba č. 2 

nebyla schopna tento test provést z důvodů zvýšené nerovnováhy a nejistoty. Hodnota 

výchylky v ose Y byla 59,53±41,47 mm. Tyto vyšší průměrné hodnoty  

a hodnoty SD byly způsobeny především výsledky osoby č. 6, 7 a 9 (137,3 mm,  

130 mm a 82,8 mm). Hodnota celkové dráhy COP byla 1614,9±890,37 mm. 3 osoby 

zde překročily hranici 2000 mm (osoba č. 6, 9 a 10) a 1 osoba (č. 7) hranici 3000 mm.  

Poměr četnosti vychylování v ose X byl 1,18±0,37 mm, kdy osoba č. 6 přesáhla 
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hodnotu 1,70 mm a osoba č. 7 hranici 2 mm. Poměr četnosti vychylování v ose Y činil 

1,28±0,25 mm. 2 osoby (č. 7 a 11) přesáhli hodnoty 1,50 mm.  

2.3.1.6 Stoj na LDK  

Hodnota výchylky v ose X činila 75,81±79,78 mm. Průměrná hodnota i SD jsou 

vysoké z důvodů významných odchylek u osob č. 7 a 9, jejichž hodnoty přesáhly  

150 mm (256,3 mm a 173,9 mm). Osoby č. 2 a 10 tento test neprovedly z viz výše 

uvedených důvodů. Hodnota výchylky v ose Y byla 54,38±47,73 mm. Nejvyšší hodnoty 

dosáhla osoba č. 6 a 7 (72,2 mm a 185 mm). Hodnota celkové dráhy COP byla 

1197,5±430,87 mm, 6 osob přesáhlo hranici 1000 mm, avšak 4 osoby měly hodnotu pod 

1000 mm, což je pro danou skupinu dobrý výsledek.  Poměr četnosti vychylování v ose 

X byl 0,99±0,14 mm a poměr četnosti vychylování v ose Y činil 1,19±0,1 mm.  
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2.3.2 Výstupní měření posturální stability 

Výsledky výstupního měření jsou uvedeny v tabulce 8 a jednotlivé testy jsou 

popsány v níže uvedených kapitolách (2.3.2.1 – 2.3.2.6). 

 

Tabulka 8 Výstupní měření PS - sledované parametry 

 
Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavřené; US-OO – úzký 

stoj oči otevřené; US-ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK oči otevřené; 

 FLA-L - stoj na LDK oči otevřené; d. X (delta X) – výchylka COP v pravolevém směru;  

d. Y (delta Y) – výchylka COP v předozadním směru; TTW  – total travel way; č. X – četnost 

vychylování COP v pravolevém směru; č. Y – četnost vychylování COP v předozadním směru;  

param. – parametry PS; SD – směrodatná odchylka; ne – test nebyl danou osobou proveden; 

hodnoty jednotlivých parametrů jsou dány v mm  

A.S.   
(1)

M.H. 
(2)

D.D. 
(3) 

D.M. 
(4)

B.K. 
(5)

J.V.   
(6)

I.L.    
(7)

B.S.   
(8)

B.R. 
(9)

J.S. 
(10)

J.Š. 
(11)

A.B. 
(12)

d. X 5,4 16,9 4,7 8 6,1 4,3 5 6,3 11,7 8,5 8,4 8,2 7,79 3,56
d. Y 6,8 14,8 5,1 4,1 7,2 5,8 16,2 3,3 13,6 13,2 7,9 12,4 9,2 4,54

TTW 160,5 153,8 122,5 174,7 117,4 131,2 525,1 134,7 142,4 181,4 149 149,3 178,5 110,84
č. X 0,98 1 0,98 0,9 0,97 1,02 1,05 1,04 0,94 0,96 1,02 1,01 0,990,04
č. Y 0,96 1,05 1 0,96 1,01 0,95 0,98 1,09 0,94 0,95 1,07 1,09 1 0,06

d. X 8,3 17,6 8 10,6 6,1 5,8 13 9,3 7,6 8,9 21,4 9,5 10,51 4,68
d. Y 11,5 19,3 8,4 10,6 19,4 10,9 24,4 11,1 14,1 14,8 22,6 13,815,08 5,16

TTW 214,8 185,5 141 238,7 141,3 186,7 1163,7 152,5 230,6 299,5 317,2 188,1 288,3 281,42
č. X 1,05 0,99 0,95 0,99 0,98 1,08 0,96 1,01 1,01 1,06 0,94 0,9 0,99 0,05
č. Y 1,07 0,96 0,97 1,03 1,09 0,99 1,03 1,02 1,07 1,07 1,04 1,051,03 0,04

d. X 6,9 16,5 7,6 10 6,2 4,7 12,7 7,6 24,6 7,8 7,1 15,1 10,57 5,73
d. Y 5,2 19,6 6 14 5,4 8,3 6,9 8,8 17,5 7,2 5,7 17,7 10,19 5,42

TTW 169,9 165,8 132,2 147,3 122 137,9 330,6 124,5 167,1 168,9 143,5 199,9 167,47 56,16
č. X 1 1,06 1 1,03 0,99 1,04 0,99 1,07 1 0,96 1,02 1,04 1,02 0,03
č. Y 1,01 0,98 1,01 0,91 0,97 0,94 1,07 1,03 0,95 1,06 1,05 1,021 0,05

d. X 12,8 15,9 10,6 10,8 6,3 16,1 32,8 12,4 32,2 15,4 15,6 16,416,44 8,07
d. Y 10,7 10,7 10,6 19,3 9,5 24,7 32,3 16,8 21,3 16,9 29,6 19,218,47 7,58

TTW 265 162,7 221,4 318,5 132,7 282,3 1101,6 253,2 376,2 293,8 398,3 215,3 335,08 253,62
č. X 0,99 1,16 0,95 0,94 1,02 1,01 0,96 1,04 1,01 1,12 0,94 0,971,01 0,07
č. Y 0,98 0,86 1 1,04 1,1 0,93 1,16 1,04 0,99 1,03 1,03 1,11 1,020,08

d. X 25,8 82,4 23,5 38,4 17,7 103,7 ne 65,7 38,6 36,3 27,3 27,144,23 27,63
d. Y 54,8 74,5 35,6 38,7 36 158,5 ne 113,8 28,4 50,8 29,1 25,4 58,69 42,04

TTW 1393,4 1909,3 548,5 874,9 862,6 2150,3 ne 1738 1327,2 2327,6 1157,7 964,6 1386,7 577,78
č. X 1,09 1,26 1,09 1,1 1,08 1,44 ne 1,28 0,95 1 1,02 0,97 1,12 0,15
č. Y 1,3 1,2 1,06 1,2 1 1,7 ne 1,4 1,21 1,34 1,37 1,07 1,26 0,2

d. X 25,1 245,3 17,3 15,2 26,5 75,6 ne 31,9 39 130,7 266,7 24 81,57 92,67
d. Y 22,7 110,2 19,4 39,7 26,1 55,8 ne 85,3 43,4 47,5 218,4 21,9 62,76 58,88

TTW 866,2 1818 532,4 1193,4 543,7 1575,9 ne 1613,6 1091,1 2124,8 2294,7 820,3 1315,8 611,9
č. X 0,96 1,25 1,13 0,98 0,92 0,93 ne 1,01 1,03 1,22 1,27 1,16 1,08 0,13
č. Y 1,14 1,28 1,06 1,13 1,12 1,68 ne 1,48 1,19 1,19 1,43 1,09 1,25 0,2
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2.3.2.1 Fyziologický stoj s otevřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X činila 7,79±3,56 mm. Pouze 2 osoby měly výchylku 

přes 10 mm. Hodnota výchylky v ose Y byla 9,2±4,54 mm. V uvedené skupině došlo  

u 5 osob k překročení hranice 10 mm. Hodnota celkové dráhy COP byla  

178,5±110,84 mm. Výrazná odchylka hodnot od skupiny byla zaznamenána u osoby  

č. 7, která překročila hranici 500 mm (525,1 mm). Poměr četnosti vychylování v ose X 

uvedeného parametru byl 0,99±0,04 mm a poměr četnosti vychylování v ose Y 

uvedeného parametru byl 1±0,06 mm. 

2.3.2.2 Fyziologický stoj se zavřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X byla 10,51±4,68 mm. Osoba č. 11 přesáhla hodnotu 20 

mm (21,4 mm) a naopak 7 osob nepřesáhlo hranici 10 mm. Hodnota výchylky v ose Y 

činila 15,08±5,61 mm. 2 osoby (osoba č. 7 a 11) přesáhly hranici 20 mm (24,4 mm  

a 22,6 mm). Hodnota celkové dráhy COP 288,3±281,42 je vysoká v obou hodnotách 

(průměr i SD). Při porovnání jednotlivých osob je vidět, že na výsledcích se podílí 

nejvíce osoba č. 7, která dosáhla hodnoty 1163,7 mm. Poměr četnosti vychylování v ose 

X byl 0,99±0,05 a poměr četnosti vychylování v ose Y činil 1,03±0,04 mm, což lze 

zhodnotit v absolutní hodnotě jako vyrovnané. 

2.3.2.3 Úzký stoj s otevřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X byla 10,57±5,73 mm. Osoba č. 9 přesáhla jako jediná 

hodnotu 20 mm (24,6 mm), u 8 osob nepřesáhla hranici 10 mm. Hodnota výchylky 

v ose Y činila 10,19±5,42 mm. Vyšších výsledků, respektive hodnot nad 10 mm, 

dosáhly 4 osoby ve sledovaném souboru a žádný z testovaných probandů nepřesáhl 

hranici 20 mm. Hodnota celkové dráhy COP byla 167,47±56,16 mm. Hodnota výchylky 

osoby č. 7 přesáhla hranici 300 mm (330,6 mm). Poměr četnosti vychylování v ose X 

byl 1,02±0,03 mm a poměr četnosti vychylování v ose Y byl 1±0,05 mm. 

2.3.2.4 Úzký stoj se zavřenýma očima 

Hodnota výchylky v ose X činila 16,44±8,07 mm. Osoba č. 7 a 9 přesáhla hodnotu 

30 mm (32,8 a 32,2 mm).  Pouze jediná osoba dosáhla hodnotu pod 10 mm. Hodnota 

výchylky v ose Y byla 18,47±7,58 mm a opět osoba č. 7 přesáhla hranici 30 mm (32,3 

mm) a osoba č. 11 dosáhla hodnoty 29,6 mm. Hodnota celkové dráhy COP byla 
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335,08±253,62 mm. Osoby č. 7 dosáhla ve výchylkách TTW hodnoty 1101,6 mm, což 

má za následek vysoké hodnoty průměru i SD. Poměr četnosti vychylování v ose X byl 

1,01±0,07 mm. Poměr četnosti vychylování v ose Y činil 1,02±0,08 mm je v absolutní 

hodnotě i se SD mírně zvýšený, což lze zhodnotit výskytem větší rozdílů mezi 

zjištěnými parametry. Pouze 2 osoby měly hodnotu výchylky v předozadním směru přes 

1,10 mm. 

2.3.2.5 Stoj na PDK 

Hodnota výchylky v ose X činila 44,23±27,63 mm. Osoba č. 2 dosáhla hodnoty 

82,4 mm a č. 6 přesáhla hranici 100 mm (103,7 mm). Osoba č. 7 nebyla schopna tento 

test provést z důvodů výrazné nerovnováhy a nejistoty. Hodnota výchylky v ose Y byla 

58,69±42,4 mm je relativně vyšší jak u průměrné hodnoty, tak i vyšší SD. U 2 osob  

(č. 6 a 8) došlo k překročení hranice 100 mm (158,5 a 113,8 mm). Hodnota celkové 

dráhy COP byla 1386,7±577,78 mm, což je vysoká hodnota jak v průměru, tak ve SD.  

4 osoby nepřekročily hranici 1000 mm a pouze 1 osoba (č. 10) přesáhla hodnoty nad 

2000 mm. Poměr četnosti vychylování v ose X byl 1,12±0,15 mm, kdy osoba  

č. 6 dosáhla nejvyšší hodnoty v souboru a to hodnoty 1,44 mm. Poměr četnosti 

vychylování v ose Y činil 1,26±0,2 mm, kdy nejvyšší hodnotu dosáhla opět osoba  

č. 6 (1,7 mm). 

2.3.2.6 Stoj na LDK  

Hodnota výchylky v ose X činila 81,57±92,67 mm. Vysoká hodnota SD vyplývá 

z výsledků osoby č. 2 a 11 s hodnotami nad 200 mm (245,3 mm a 266,7 mm). Osoba  

č. 7 nebyla schopna tento test provést z výše uvedených důvodů. Hodnota výchylky 

v ose Y byla 62,76±58,88 mm, kdy osoba č. 2 přesáhla hranici 100 mm (110,2 mm)  

a osoba č. 11 hranici 200 mm (218,4 mm).  Hodnota celkové dráhy COP byla 

1315,8±611,9 mm, 5 osob přesáhlo hranici 1000 mm, 2 osoby 2000 mm a 3 osoby měly 

hodnotu pod 1000 mm. Poměr četnosti vychylování v ose X byl 1,08±0,13 mm a poměr 

četnosti vychylování v ose Y činil 1,25±0,2 mm. 

2.3.3 Četnosti vychylování v ose X a Y u experimentální skupiny 

Při testování PS se soubor probandů v parametru četnosti vychylování v ose X 

(poměr probandů a vychylované strany) v pravolevém směru choval takto: v testu  
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SS-OO se 11 osob vychylovalo více doprava a 13 osob doleva, v testu SS-ZO  

8 a 16 osob, v testu US-OO 14 a 10 osob, při testu US-ZO 15 a 9 osob, v testu FLA-R 

17 a 5 osob a v testu FLA-L 11 a 10 osob. 

Výsledky hodnocení parametru četnosti vychylování v ose Y v předozadním směru 

se rovnaly: v testu SS-OO 12 osob častěji dopředu a 12 osob dozadu, v testu  

SS-ZO 14 a 10 osob, v testu US-OO 12 a 12 osob, v testu US-ZO 15 a 9 osob  

a v testech na jedné DK, u FLA-R 22 a 0 osob a u FLA-L 21 a 0 osob.  

Dle četnosti výchylky COP z okamžité polohy lze říci, že pouze ve dvou testech 

(SS-OO a SS-ZO) byla vyšší odchylka doleva, v ostatních testech doprava. V testech 

SS-OO a US-OO byla shoda odchylek COP v předozadním směru v ose Y, v ostatních 

testech byla shoda výchylek více dopředu. 

2.3.4 Procentuální vyjádření výchylky COP v ose X 

Tabulka 9 Procentuální výchylky hodnot průměru a směrodatné odchylky delta X 

u experimentální skupiny (vstupní a výstupní) a kontrolní skupiny 

 

Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavřené; US-OO – úzký 

stoj oči otevřené; US-ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK oči otevřené;  

FLA-L - stoj na LDK oči otevřené; delta X - výchylka COP v pravolevém směru;  

SD – směrodatná odchylka; rozdíl průměrů a SD – rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením  

u experimentální skupiny; záporné hodnoty vyjadřují zhoršení výsledků výstupního měření vůči 

vstupnímu u experimentální skupiny 

 

[mm] [mm] [mm]
SS-OO průměr 8,83 7,79 7,1

SD 5,57 3,56 2,98
SS-ZO průměr 10,82 10,51 6,55

SD 5,41 4,68 2,62
US-OO průměr 10,53 10,57 7,6

SD 5,03 5,73 6
US-ZO průměr 13,57 16,44 10,2

SD 8 8,07 6,86
FLA-R pr ůměr 64,97 44,23 44,87

SD 97,73 27,63 58,18
FLA-L pr ůměr 75,81 81,57 26,6

SD 79,78 92,67 15,1

[%]
Test

-0,88
31,92
71,73
-7,6

-16,16

36,09
2,87
13,49
-0,38
-13,92

delta X 
(kontrolní)

-21,15

delta X 
(vstupní)

delta X 
(výstupní)

Rozdíl průměrů a 
SD

11,78



V testu SS-OO došlo ke snížení výchylky v

o 11,78 % a ve SD o 36,09 % (vstupní

a výstupní hodnota: průmě

v průměru o 2,87% a ve SD o 13,49 % (vstupní

a výstupní hodnota: prů

v testu US-OO v průmě

10,53±5,03 mm a výstupní

o 21,15 % a ve SD 0,88 % (vstupní

hodnota: průměr 16,44±8,07 mm). P

průměr snížil o 31,92 % a SD o 71,73 % (vstupní

a výstupní hodnota: průmě

zhoršil o 7,6 % a SD o 16,16 % (vstupní

hodnota: průměr 81,57±92,67 mm

Porovnání rozdílů hodnot m

skupinou jsou popsány v 

 

Graf 1 Výsledný průmě
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OO došlo ke snížení výchylky v pravolevém 

o 11,78 % a ve SD o 36,09 % (vstupní hodnota: průmě

ůměr 7,79±3,56 mm). Při testu SS-ZO se výchylka v

ru o 2,87% a ve SD o 13,49 % (vstupní hodnota: průmě

: průměr 10,51±4,68 mm). Ke zhoršení výchylky v

ůměru o 0,38 % a ve SD 13,92 % (vstupní

10,53±5,03 mm a výstupní hodnota: průměr 10,57±5,73 mm) a v 

o 21,15 % a ve SD 0,88 % (vstupní hodnota: průměr 13,57±8 mm a výstupní

r 16,44±8,07 mm). Při stoji na PDK došlo naopak ke zlepšení, kdy se 

92 % a SD o 71,73 % (vstupní hodnota: průměr 64,97± 97,73 mm 

ůměr 44,23±27,63 mm). Průměr výchylky X př

zhoršil o 7,6 % a SD o 16,16 % (vstupní hodnota: průměr 75,81±79,78 mm a výstupní

92,67 mm).  

ů hodnot měřených parametrů PS mezi experimentální a kontrolní 

skupinou jsou popsány v kapitole 2.3.7. 

ůměr hodnoty delta X u experimentální a kontrolní 

široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavř

ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK o

i otevřené; jednotky průměru jsou dány v mm 

-OO US-ZO FLA-R FLA-L

delta X (vstupní)

delta X (výstupní)

delta X (kontrolní)

 směru v průměru  

ůměr 8,83±5,57 mm  

se výchylka v ose X snížila 

ůměr 10,82±5,41 mm  

r 10,51±4,68 mm). Ke zhoršení výchylky v ose X došlo 

ru o 0,38 % a ve SD 13,92 % (vstupní hodnota: průměr 

r 10,57±5,73 mm) a v US-ZO v průměru  

r 13,57±8 mm a výstupní  

i stoji na PDK došlo naopak ke zlepšení, kdy se 

ů ěr 64,97± 97,73 mm  

r výchylky X při stoji na LDK se 

r 75,81±79,78 mm a výstupní 

mentální a kontrolní 

a kontrolní skupiny 

 

i zavřené; US-OO – úzký 

stoj na PDK oči otevřené;  

delta X (vstupní)

delta X (výstupní)

delta X (kontrolní)



67 

2.3.5 Procentuální vyjádření výchylky COP v ose Y 

Tabulka 10 Procentuální výchylky hodnot průměru a směrodatné odchylky delta 

Y u experimentální skupiny (vstupní a výstupní) a kontrolní skupiny 

 
Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavřené; US-OO – úzký 

stoj oči otevřené; US-ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK oči otevřené;  

FLA-L - stoj na LDK oči otevřené; delta Y - výchylka COP v předozadním směru;  

SD – směrodatná odchylka; rozdíl průměrů a SD – rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením  

u experimentální skupiny; záporné hodnoty vyjadřují zhoršení výsledků výstupního měření vůči 

vstupnímu u experimentální skupiny 

 

V testu SS-OO došlo v měřeném parametru delta Y (výchylka v předozadním 

směru) ke zlepšení v průměru o 21,9 % a ve SD o 12,02 % (vstupní hodnota: průměr  

11,78±5,16 mm a výstupní hodnota: průměr 9,2±4,54 mm). Hodnoty výchylky v ose Y 

byly pozitivní i u testu SS-ZO, kdy bylo zaznamenáno zlepšení v průměru o 20,55 %  

a ve SD o 62,82 % (vstupní hodnota: průměr 18,98±13,88 mm a výstupní  

hodnota: průměr 15,08±5,16 mm). U testu US-OO došlo k procentuálnímu snížení 

v průměru o 17,56 % a ve SD o 22,24 % (vstupní hodnota: průměr 12,36±6,97 mm  

a výstupní hodnota: průměr 10,19±5,42 mm). V testu US-ZO se zvýšila hodnota 

výchylky v předozadním směru v průměru o 7,26 %, avšak SD se snížila na 33,8 % 

(vstupní hodnota: průměr 17,22±11,45 mm a výstupní hodnota: průměr  

18,47±7,58 mm). U testů na jedné DK došlo spíše ke zhoršení, u testu na PDK se 

[mm] [mm] [mm]
SS-OO průměr 11,78 9,2 12,9

SD 5,16 4,54 5,27
SS-ZO průměr 18,98 15,08 13,32

SD 13,88 5,16 4,36
US-OO průměr 12,36 10,19 13,7

SD 6,97 5,42 5,42
US-ZO průměr 17,22 18,47 14,69

SD 11,45 7,58 7,01
FLA-R pr ůměr 59,53 58,69 50,78

SD 41,47 42,04 50,5
FLA-L pr ůměr 54,38 62,76 35,37

SD 47,73 58,88 13,18

[%]
Test

33,8
1,41
-1,37
-15,41
-23,36

12,02
20,55
62,82
17,56
22,24

delta Y 
(kontrolní)

-7,26

delta Y 
(vstupní)

delta Y 
(výstupní)

Rozdíl průměrů a 
SD

21,9



průměr snížil o 1,41 %, ale SD se zvýšila o 1,37 % (vstupní hodnota: pr

59,53±41,47 mm a výstupní hodnota: pr

zvýšil o 15,41 % a SD o 23,36 % (vstupní hodnota: 

hodnota: průměr 62,76±58,88 mm). 

Porovnání rozdílů hodnot m

skupinou jsou popsány v

 

Graf 2 Výsledný průmě

Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj o

stoj oči otevřené; US-ZO 
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,41 %, ale SD se zvýšila o 1,37 % (vstupní hodnota: pr

59,53±41,47 mm a výstupní hodnota: průměr 58,69±42,04 mm) a u LDK se pr

zvýšil o 15,41 % a SD o 23,36 % (vstupní hodnota: průměr 54,38±47,73 mm a výstupní 

62,76±58,88 mm).  

ů hodnot měřených parametrů PS mezi experimentální a kontrolní 

v kapitole 2.3.7. 

ůměr hodnoty delta Y u experimentální a kontrolní 

široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavř

ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK o

i otevřené; jednotky průměru jsou dány v mm 

-OO US-ZO FLA-R FLA-L

delta Y (vstupní)

delta Y (výstupní)

delta Y (kontrolní)

,41 %, ale SD se zvýšila o 1,37 % (vstupní hodnota: průměr 

r 58,69±42,04 mm) a u LDK se průměr 

54,38±47,73 mm a výstupní 

 PS mezi experimentální a kontrolní 

a kontrolní skupiny 

 

i zavřené; US-OO – úzký 

stoj na PDK oči otevřené;  

delta Y (vstupní)

delta Y (výstupní)

delta Y (kontrolní)
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2.3.6 Procentuální vyjádření výchylky COP v celkové dráze TTW 

Tabulka 11 Procentuální výchylky hodnot průměru a směrodatné odchylky TTW  

u experimentální skupiny (vstupní a výstupní) a kontrolní skupiny 

 

Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavřené; US-OO – úzký 

stoj oči otevřené; US-ZO – úzký stoj oči zavřené; FLA-R – stoj na PDK oči otevřené;  

FLA-L - stoj na LDK oči otevřené; TTW - total travel way; SD – směrodatná odchylka; rozdíl 

průměrů a SD – rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením u experimentální skupiny; záporné 

hodnoty vyjadřují zhoršení výsledků výstupního měření vůči vstupnímu  

u experimentální skupiny 

 

V testu SS-OO byly hodnoty celkové dráhy COP při vstupním měření v průměru 

160,14±61,15 mm a při výstupním 178,5±110,84 mm, což znamená, že se 

experimentální skupina zhoršila v průměru TTW o 11,46 % a SD o 81,26 %. V testu 

SS-ZO činil průměr TTW při vstupním měření 368,9±511,85 mm a při výstupním 

hodnocení 288,3±281,42 mm, což je procentuálně vyjádřeno zlepšením průměru  

o 21,85 % a SD o 45,02 %. Průměr TTW při vstupním měření u testu US-OO byl  

168,58±75,52 mm a při výstupním 167,47±56,16 mm, z čehož vyplývá, že došlo  

ke zlepšení průměru o 0,66 % a SD o 25,64 %. U testu US-ZO došlo ke zlepšení 

průměru TTW o 6,95 % a SD o 46,89%, kdy při vstupním testování byly naměřeny 

hodnoty celkové dráhy COP v průměru 360,12±477,54 mm a při výstupním 

335,08±253,62 mm. U testů „stoj na jedné DK“ došlo u PDK k pozitivnímu výsledku ve 

[mm] [mm] [mm]
SS-OO průměr 160,14 178,5 109,44

SD 61,15 110,84 45,12
SS-ZO průměr 368,9 288,3 165,09

SD 511,85 281,42 161,12
US-OO průměr 168,58 167,47 115,73

SD 75,52 56,16 49,8
US-ZO průměr 360,12 335,08 173,5

SD 477,54 253,62 159,34
FLA-R pr ůměr 1614,91 1386,74 919,41

SD 890,37 577,78 539,57
FLA-L pr ůměr 1197,48 1315,83 954,66

SD 430,87 611,9 816,11

[%]
Test

35,11
-9,88
-42,01

-11,46
-81,26
21,85
45,02
0,66
25,64
6,95

TTW 
(kontrolní)

46,89
14,13

TTW 
(vstupní)

TTW 
(výstupní)

Rozdíl průměrů a 
SD 



smyslu zlepšení parametru TTW v

průměr 1614,91±890,37 mm a 

došlo ke zhoršení prům

1197,48±430,87 mm a výstupní

Porovnání rozdílů hodnot m

skupinou jsou popsány v

 

Graf 3 Výsledný průmě

Vysvětlivky: SS-OO – široký stoj o

stoj oči otevřené; US-ZO 

FLA-L - stoj na LDK oči otev

2.3.7 Rozdíl hodnot 

Při porovnání jednotlivých test

skupinou kontrolní jsou patrné odlišnosti. Jak p

došlo k dosažení horších výsledk

kontrolní. Výjimkou je výchylka COP v

která byla u experimentální skupiny nižší než u skupiny kontrolní. 

U experimentální skupiny se procentuáln

mezi vstupním a výstupním testováním zlepšil. Pouze v testech US

a FLA-L měly hodnoty výchylky COP p

v pravolevém a předozadním sm

měření a kontrolní skupin

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

SS-OO SS-ZO US

70 

smyslu zlepšení parametru TTW v průměru o 14,13 % a SD 35,11 % (vstupní

890,37 mm a výstupní hodnota: průměr 1386,74±577,78 mm) a u LDK 

došlo ke zhoršení průměru o 9,88 % a SD o 42,01 % (vstupní

1197,48±430,87 mm a výstupní hodnota: průměr 1315,83±611,9 mm).

ů hodnot měřených parametrů PS mezi experimentální a kontrolní 

v kapitole 2.3.7. 

ůměr hodnoty TTW u experimentální a kontrolní 

široký stoj oči otevřené; SS-ZO – široký stoj oči zavř
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skupinou kontrolní jsou patrné odlišnosti. Jak při vstupním, tak při výstupním testování 

dosažení horších výsledků u experimentální skupiny v porovnání se skupinou 

kontrolní. Výjimkou je výchylka COP v předozadním směru při testu SS

která byla u experimentální skupiny nižší než u skupiny kontrolní.  
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Při vyloučení zrakové kontroly v pozici bipedálního stoje lze pozorovat jak  

u experimentální, tak i u kontrolní skupiny zhoršení sledovaných parametrů, což je 

v souladu s některými zahraničními studiemi např. Bronstein et al. (1997) a další.   

Jsou zde patrné i rozdíly mezi stoji na jedné DK, kdy došlo ke zhoršení výchylek 

COP ve všech hodnotících parametrech ve stoji na LDK při výstupním měření  

u experimentální skupiny v porovnání se vstupním měřením a s výsledky kontrolní 

skupiny. Naopak u PDK, která je u všech probandů experimentální skupiny považována 

za dominantní končetinu, měly dosažené hodnoty v jednotlivých testech zlepšující se 

charakter. 

Z těchto závěrů lze usuzovat, že pravidelná pohybová intervence u tohoto souboru 

probandů má do jisté míry pozitivní vliv na zlepšení posturální stability při statickém 

bipedálním stoji.  
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3 DISKUZE 

Dialyzační léčba je schopna udržet homeostázu organismu po dobu několika let, 

avšak závislost na přístroji výrazně omezuje aktivitu nemocného a je spojena s celou 

řadou komplikací pocházejících z dialyzační léčby a z chronického ledvinného 

onemocnění. Transplantace ledviny představuje optimální řešení terminálního stádia 

onemocnění (Viklický et al., 2008; Kawaciuk, 2000). V posledních letech se v rámci 

potransplantační terapie dostává do popředí pohybová rehabilitace jako její nedílná 

součást, která je zároveň i novým životním stylem transplantovaných. Má pozitivní 

efekt nejen po stránce fyzické, ale také psychické, což podporuje a zvyšuje kvalitu 

života těchto jedinců a současně prodlužuje dobu nezávislosti na pomoci druhých lidí. 

Musí se však respektovat individualita každého pacienta, neboť klinický obraz 

vyplývající z četných komplikací spojených s předchozí dialyzační léčbou, invazivním 

výkonem a trvalou imunosupresí je velice rozmanitý. Pokud jsou dodržovány jisté 

zákonitosti pohybové aktivity po transplantaci ledviny a individuálně modifikovány „na 

míru“ každého pacienta, pak převažují pozitiva nad rizikem negativ z pohledu 

pohybové intervence. 

V České republice i v zahraničí byla realizována celá řada studií zabývající se 

vlivem pravidelné pohybové aktivity a individuální fyzioterapeutické intervence na 

funkční a psychický stav dialyzovaných a transplantovaných jedinců (Painter et al., 

2002; Mahrová, 2005; Daul et al., 1997; Perryman et al, 2004 a další).  

Pro podporu myšlenky pohybových aktivit, integrace pacientů a zlepšení jejich 

psychosociálního zařazení vznikla v uplynulých letech celá řada organizací. V roce 

1995 byl založen sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných pacientů či 

organizace World Transplant Games Federation, která pravidelně pořádá mezinárodní 

zimní a letní sportovní hry (Procházka et al., 2008). 

Cílem této pilotní semilongitudinální randomizované studie bylo zhodnotit aktuální 

stav posturální stability u jedinců do jednoho roku po transplantaci ledviny  

a objektivizovat vliv pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalového systému  

u těchto probandů. Posturální stabilita je nedílnou součástí kvalitního provedení pohybu 

a úzce souvisí s celkovým aktuálním zdravotním stavem jedince. Výsledky 

experimentální skupiny porovnat se skupinou kontrolní bez ledvinného onemocnění, 

homogenního věku a pohlaví a vztáhnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu nemocného, 
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jeho habituální pohybové aktivitě a absolvovanému intervenčnímu programu 

skupinového a individuálního charakteru.  

Při zadání tématu diplomové práce a při stanovení cílů se vycházelo ze znalostí  

a teoretických podkladů popisujících komplikace a přidružená onemocnění, které 

potransplantační období provázejí. Trvalá potransplantační imunosupresivní léčba 

přináší s sebou četné komplikace, které mohou do různé míry ovlivnit i činnost 

pohybového aparátu nemocných. Hlavními projevy jsou poruchy svalového a kostního 

metabolismu, snížení svalové síly, svalová atrofie, bolesti kloubů a vertebrogenní 

obtíže, neurologické poruchy, emoční labilita a další. Tyto aspekty mohou vést ke 

změnám pohybových stereotypů, k poruchám koordinace a rovnováhy, což může 

negativně ovlivnit kvalitu posturální stability.  

U experimentální skupiny bylo zjištěno, že již v průběhu dialyzační léčby byla  

u 25 % probandů diagnostikována porucha kardiovaskulárního aparátu v podobě arytmií  

a hypertenze, u 17% se objevila obezita. Foley et al. (1998) ve svých studiích udává, že 

příčinou mortality u dyalizovaných jedinců jsou až z 50 % poruchy kardiovaskulárního 

aparátu (ischemická choroba srdeční, hypertenze a další).  

Po transplantaci ledviny z interního hlediska došlo u 8 % jedinců k prvním atakám 

dušnosti, u 42 % ke sklonu k obezitě a u 17 % ke vzniku diabetes mellitus. Friedman et 

al. (2003) provedli logistickou regresní analýzu, ve které byla zjišťována četnost 

výskytu obezity před a po transplantaci ledviny v letech 1987-2001. Bylo zjištěno, že 

většina pacientů (60 %), je již v období před transplantací kvalifikována jako obézní. 

V letech 1987 až 2001 podíl obézních po transplantaci vzrostl o 116 %. Rychlost 

nárůstu obezity je podobný jako u běžné populace. Locsey et al. (1998) ve své studii 

hodnotil výskyt dyslipidémie a obezity u souboru 137 jedinců po transplantaci ledviny 

od zemřelých dárců s ohledem na imunosupresivní léčbu.  Bylo zjištěno, že se nejvyšší 

dyslipidemické hodnoty objevily po 6ti – 18ti měsících od úspěšně provedené 

transplantace. Během dialyzační léčby překročilo hranici BMI 25,1 kg/cm2  

21,89 % pacientů, avšak po transplantaci se tato hodnota procentuálně zvýšila  

o 36,49 %. Viklický et al. (2008) popisuje vznik diabetes mellitus po transplantaci 

ledviny jako primární komplikaci imunosupresivní léčby s incidencí mezi 5 až 20 %. 

Současně tato diagnóza je jednou z hlavních komplikací snížení doby přežití 

transplantovaného štěpu.  

Z poruch pohybového aparátu po transplantaci ledviny se nejvíce vyskytovaly 

bolesti kloubů (coxalgie, gonalgie, omalgie) u 25 % a u 8 % se objevila svalová únava 
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spojená s otoky DKK. Jurová, Mahrová a Bunc (2009a, 2009b) popisují podobné 

poruchy pohybového aparátu jako u pacientů dialyzovaných. Častým subjektivním či 

objektivním projevem je rychle nastupující únava a funkční poruchy pohybového 

aparátu jako jsou chronické bolesti zad či kloubů spojené s omezením kloubního 

rozsahu a snížením svalové síly. Cristofolini et al. (2008) uvádí, že  

u 36 % hemodialyzovaných pacientů vyššího věku se vyskytla chronická bolest zad 

spojená se svalovou slabostí (u 60 % jedinců) a poruchou rovnováhy (u 76 % jedinců). 

Johansen et al. (2005) sledovali rychlost nástupu únavy v extenzorech hlezenního 

kloubu během fyzické zátěže u 33 dialyzovaných, u nichž došlo u 20 % k rychlejší 

unavitelnosti než u zdravé populace. Giordano et al. (1998) ve své studii hodnotili 

toleranci zátěže a krevního tlaku v závislosti na fyzické aktivitě na běžícím pásu  

u 45 dětí po transplantaci ledviny. Výsledky ukázaly diferencovanost mezi 

transplantovanými a zdravými jedinci, kdy pacienti po invazivním výkonu  

a imunosupresivní léčbě vykazovali při fyzické námaze vyšší srdeční frekvenci a nižší 

toleranci zátěže.  

Jako objektivizační metoda kvality posturální stability byla v této studii použita 

stabilometrická tlaková plošina Footscan. U experimentální skupiny se v šesti 

standardizovaných testech sledovaly tyto parametry: výchylka COP v pravolevém 

směru (delta X), výchylka COP v předozadním směru (delta Y), celková dráha COP 

(TTW) a četnost vychylování COP v ose X a Y.  

Pro hodnocení pozitivního efektu pohybové intervence byly v odborné české  

a zahraniční literatuře použity k objektivizaci různé determinanty jako např. VO2max, 

dotazníková forma hodnotící kvalitu života - SF - 36, Senior Fitness test, reakce tepové 

frekvence či změna svalové morfologie na fyzickou zátěž. Avšak studie, která by 

využila pro hodnocení efektivity pohybové intervence u transplantovaných jedinců 

měření posturální stability, ještě dosud nebyla realizována.  

Painter et al. (2002) ve své randomizované klinické studii sledovala po dobu  

12 měsíců skupinu 167 jedinců po transplantaci ledviny, z nichž u poloviny probíhala 

pohybová intervence. Byla sledována maximální spotřeba kyslíku (VO2max) a svalová 

síla, kdy po jednom roce došlo u experimentální skupiny k výraznému zlepšení obou 

sledovaných hodnot. 

Mahrová, Švagrová et al. (2011) sledovali ve své studii soubor 67 pacientů po 

transplantaci ledviny. K hodnocení fyzické kondice byla použita testová baterie „Senior 

Fitness Test Manual“ (Rikli, Jones, 2001). Výsledky ukázaly, že fyzická zdatnost 
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většiny probandů ze sledované skupiny, s výjimkou žen do 64 let, je snížena pod spodní 

hranici normy či pod normou, zejména v motorických testech, při kterých byla 

zapotřebí určitá míra svalové síly dolních končetin a určitý stupeň kardiorespirační 

výkonnosti. V závěru popisují, že výsledky lze interpretovat tak, že nárůst fyzické 

kondice a pracovní kapacity je důležitý zejména v 1. roce po transplantaci ledviny 

v závislosti na pravidelné pohybové aktivitě. 

 

První hypotéza: „Jedinci po transplantaci ledviny mají zhoršenou posturální 

stabilitu ve srovnání se zdravými jedinci z důvodů přidružených komplikací vztahující 

se k léčbě, k chirurgickému výkonu a k onemocnění samému“ byla potvrzena.  

Porovnání vstupního měření posturální stability u experimentální skupiny se 

skupinou kontrolní vykazovala významné odlišnosti ve smyslu zhoršení pro skupinu 

transplantovaných jedinců (skupina experimentální). Lze konstatovat, že vyřazení 

vizuální kontroly má výrazný vliv na zvýšení hodnot měřených parametrů posturální 

stability. Jedná se zejména o celkovou dráhu COP (TTW), která se zvýšila v testu  

SS-ZO o 123,45 % a v US-ZO o 107,56 % v porovnání s kontrolní skupinou. Důvodem 

tohoto zvýšení je u obou testů výsledek osoby č. 7, která dosáhla hodnoty 1977,6 mm  

a 1863,8 mm. Pokud by byla tato osoba z testu vyřazena, pak by procentuální rozdíl 

průměrů činil u testu SS-ZO 34,87 % a u testu US-ZO 28,78 %.  

V některých zahraničních studiích (např. Bronstein et al., 1997) byl sledován vztah 

mezi vizuální kontrolou a velikostí posturální výchylky, kdy bylo zjištěno, že vyloučení 

zrakové kontroly tyto výchylky zvýší a naopak fixní vizuální prostředí sníží. Tato 

skutečnost se potvrzuje i v této studii.  

Vyšších hodnot bylo dosaženo také v testech na jedné dolní končetině  

tzv. „flamengo test“ v parametru výchylky COP v pravolevém směru v ose X při stoji 

na levé dolní končetině o 185 % oproti kontrolní skupině. Bylo to dáno opět osobou č. 7 

s hodnotou 1921,1 mm. Po vyřazení z testu by došlo k procentuálnímu snížení na  

17,01 %, což se dá považovat za relativně homogenní skupiny (kontrolní i 

experimentální). 

Lepších výsledků dosáhla experimentální skupina vůči kontrolní skupině v hodnotě 

výchylky v předozadním směru v ose Y v testech s vizuální kontrolou. Jedná se o test 

SS-OO s procentuální průměrnou hodnotou 8,7 % a v testu US-OO s výsledkem  

9,89 %, což opět potvrzuje význam vizuální kontroly u transplantovaných jedinců.  
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Druhou hypotézou je tvrzení: „U transplantovaných jedinců lze pozitivně ovlivnit 

parametry posturální stability pomocí pohybové intervence.“ Tato hypotéza byla 

potvrzena jen částečně.  

Obecně rozšířené tvrzení, že řízení posturální stability při zmenšování opěrné báze 

se stává obtížnější, je v tomto případě považováno za oprávněné zejména v hodnotě 

výchylky COP v pravolevém směru. Avšak v celkové dráze se výchylka COP ve stojích 

o úzké bázi chovala v kladných hodnotách. V porovnání mezi vstupním a výstupním 

měřením došlo ke zlepšení v hodnotě směrodatné odchylky téměř až o 40 %. V testu 

SS-OO došlo při výstupním měření ke zhoršení celkové dráhy výchylky COP v hodnotě 

směrodatné odchylky až o 55 %, což je dáno vysokou hodnotou osoby č. 7 (525,1 mm). 

V testu na jedné dolní končetině byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi stojem na 

pravé a levé dolní končetině ve všech měřených parametrech. Zatím co výsledné 

hodnoty v testu FLA-L byly při výstupním měření zhoršeny ve všech parametrech, tak 

v testu FLA-R došlo ke zlepšení, a to jak v průměru, tak i ve směrodatné odchylce. 

Hlavními důvody tohoto zjištění je fakt, že u všech probandů experimentální skupiny 

byla klasifikována pravá dolní končetina jako končetina dominantní. Při hodnocení 

četnosti vychylování lze konstatovat, že při vizuální kontrole se celá sledovaná skupina 

chová velmi homogenně a to jak z pohledu absolutních čísel, tak z pohledu zastoupení 

počtu osob a vychylované strany. Při vyřazení vizuální kontroly se sice absolutní čísla 

v poměru vychylování nezmění, ale co se změní, je poměr osob u vychylované strany. 

To lze komentovat i tak, že menší počet osob zastoupených při výchylce do konkrétní 

strany vyprodukuje větší absolutní hodnoty než větší počet osob s poměrem výchylek 

na opačnou stranu. 

Painter et al. (1997) ve své studii sledovala skupinu transplantovaných jedinců, 

kteří se pravidelně věnují různým pohybovým činnostem, a bylo zjištěno, že tato 

skupina je schopna dosáhnout ve funkčních parametrech shodné kardiorespirační 

zdatnosti jako zdravá populace. Z čehož vyplývá, že jedinci, kteří podstupují určitou 

pravidelnou pohybovou aktivitu, jsou na tom výrazně lépe než ti, kteří cvičí jen 

příležitostně. 

 

Velikost testovaného souboru není statisticky signifikantní a vzhledem k absenci 

českých či zahraničních studií, které se zabývají testováním posturální stability  

u dialyzovaných či transplantovaných jedinců, nelze zcela jednoznačně posoudit 

výsledky této studie a vyvozovat objektivní závěry. Došlo však k potvrzení našich 
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hypotéz (druhá hypotéza byla potvrzena jen částečně), které by se mohly stát 

podkladem pro další studie věnující se této problematice, a prohloubit tak poznatky 

získané z odborné literatury, z praxe a z vlastních zkušeností. Bylo by vhodné se 

pozastavit nad možnostmi adekvátních terapeutických metod a postupů, které by 

pozitivně ovlivnily funkci pohybového aparátu u jedinců po transplantaci ledviny. Tak 

by se mohlo předejít vzniku poruch stability a koordinace pohybu, které mohou vést ke 

zvýšení rizika pádů, zejména u populace seniorů, která mezi jedinci s chronickým 

selháním ledvin převažuje. Současně by bylo možné pozitivně ovlivnit celkovou 

funkční schopnost, mobilitu a soběstačnost, a tím přispět ke zvýšení kvality života 

transplantovaných a dialyzovaných jedinců.  
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4 ZÁVĚR 

Transplantace ledviny v současné době představuje optimální řešení konečného 

stádia chronického onemocnění ledvin. Avšak čekací doba na „novou ledvinu“ je stále 

velmi dlouhá z důvodů nedostatku orgánů vhodných k transplantaci, a proto je u většiny 

pacientů zahájena dialyzační léčba. Čím je doba konzervativní terapie delší, tím je větší 

pravděpodobnost vzniku závažnějších potransplantačních komplikací, které mohou vést 

ke kratšímu přežití štěpu a větší morbiditě. Komplikace po transplantaci vycházejí 

z onemocnění samého, z konzervativní a operativní léčby a v neposlední řadě i z trvalé 

imunosuprese. Mohou se objevit poruchy kardiovaskulární, metabolické, neurologické  

a pohybové. Různá míra postižení pohybového aparátu může přispívat ke zhoršování 

pohybové koordinace, rovnováhy a k poruchám pohybových stereotypů. V posledních 

letech se uskutečnila celá řada českých a zahraničních studií k objasnění vlivu 

pohybové intervence na funkční i duševní stav dialyzovaných a transplantovaných 

pacientů, kdy se objevují pozitivní výsledky.  

V námi provedené studii byla hodnocena posturální stabilita a kvalita posturálního 

systému při statickém stoji u jedinců do jednoho roku po transplantaci ledviny a její 

změny po tříměsíční pohybové intervenci skupinového a individuálního charakteru. 

K objektivizaci posturální stability bylo využito šesti standardizovaných testů, které 

byly měřeny na stabilometrické tlakové plošině Footscan. Byly sledovány plošné změny 

Centre of pressure (COP) v pravolevém, v předozadním směru a v celkové dráze 

v průběhu jednotlivých testů. Výsledky experimentální (jedinci po transplantaci) 

skupiny byly porovnány s výsledky kontrolní skupiny bez ledvinného onemocnění. 

Při porovnání jednotlivých testů a jejich výsledků s kontrolní skupinou jsou patrné 

rozdíly spíše ve smyslu zhoršení pro experimentální skupinu. Výjimkou je pouze 

výchylka COP v předozadním směru v testech s vizuální kontrolou, která byla  

u experimentální skupiny nižší než u kontrolního souboru již při vstupním měření.  

Při porovnání vstupního a výstupního měření u experimentální skupiny došlo po 

tříměsíčním pohybovém programu v hodnocených parametrech k pozitivním výsledkům 

téměř ve všech testech. Výjimkou je test na levé dolní končetině, kdy došlo ve 

sledovaných parametrech k výraznějšímu zhoršení, a fyziologický stoj s otevřenýma 

očima, u kterého se záporně změnily hodnoty výchylky COP v celkové dráze. Tyto 

negativní výsledky jsou způsobeny zejména vysokými hodnotami jednoho z probandů.  
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I přes dosažení horších výsledků u experimentální skupiny než u kontrolní, které 

však měly s odstupem času zlepšující se tendenci, a i přes malý počet testovaných 

probandů se nám naše hypotézy alespoň částečně potvrdily. Lze tedy konstatovat, že 

pravidelná pohybová intervence u tohoto souboru probandů má do jisté míry pozitivní 

vliv na zlepšení posturální stability při statickém bipedálním stoji. Tyto výsledky by se 

v budoucnu mohly stát podkladem pro další výzkumy věnující se této problematice,  

a tím rozšířit možnosti pohybových aktivit pro transplantované a dialyzované jedince. 
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