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ABSTRAKT  

Název: Funkční poruchy pohybového systému u jedinců po transplantaci ledviny 

Vymezení problému: Transplantace ledviny představuje metodu volby léčby nemocných 

se selháním ledvin, která je spojena s delším přežitím nemocných v porovnání s dialyzačními 

metodami (Viklický et al., 2008). Po úspěšné transplantaci ledvin dojde k obnovení renálních 

funkcí a vymizení komplikací způsobených dialyzační léčbou. Rizikem ovšem zůstávají 

komplikace způsobené transplantací nejen ve smyslu operačního zásahu, ale i z hlediska 

doživotní imunosupresivní léčby. Následkem dlouhodobého renálního onemocnění či 

transplantace ledviny mohou nastat funkční změny pohybového aparátu. Tyto mohou dále 

snižovat kvalitu života pacientů vzhledem ke stěžejní roli pohybového systému 

v soběstačnosti. 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit funkční poruchy pohybového systému u jedinců časně 

po transplantaci ledviny a následně s časovým odstupem do jednoho roka od transplantace. 

Metody řešení: Diplomová práce je zpracovávána formou analyticko – experimentální studie, 

kdy proběhlo testování 2 skupin s dostupným výběrem jedinců. Testování probíhalo pomocí 

vybraných testů zaměřených na funkční poruchy pohybového systému a byly sledovány a 

porovnávány parametry v jednotlivých skupinách i časových rozmezích. 

Výsledky: Výsledky dosažené v diplomové práci potvrdily vysoký výskyt poruch 

pohybového systému u transplantovaných jedinců v České republice, který koresponduje 

s vysokým výskytem těchto poruch u dialyzovaných jedinců. Při hodnocení vlivu časového 

odstupu od transplantace ledviny bylo zjištěno, že došlo ke snížení množství funkčních 

poruch pohybového systému, a to zejména u funkčních zkoušek páteře. V porovnání s normou 

byly ovšem tyto hodnoty podprůměrné.  

Klíčová slova: transplantace ledviny, dialyzační léčba, komplikace po transplantaci, funkční 

poruchy pohybového systému 

  



 

 

ABSTRACT  

Title: Functional disorders of the musculoskeletal system on individuals after kindey 

transplantation 

Defining of the problem: Renal transplantation is a method to treat patients with renal 

failure,which is associated to a prolonged survival of patients compared to a dialysis method 

(Viklický et al., 2008). After a successful renal transplantation the renal function is restored 

and complications caused by dialysis treatment disappear . However, complications due to the 

transplant, not only in terms of surgical intervention, but also from the point of a lifelong 

immunosuppressive therapy remain at risk. Functional changes on the locomotor system can 

occur as a concequence of a long-term renal disease or kidney transplant. This could further 

reduce the quality of life on patients due to self-sufficiency, being the main role of the 

locomotor system. 

Objectives:  The aim of this study is to valuate functional disorders of the musculoskeletal 

system on individuals after kindey transplantation up to one year after a transplant. 

Methods: This thesis is elaborated in the form of an analytical - experimental study in which 

2 groups of selected individuals were tested. Testing was conducted by using suitable tests 

focused on functional disorders of the locomotor system and parameters in each group and 

time ranges were observed and compared. 

Results: The results achieved on this thesis, confirmed a high incidence of musculoskeletal 

system disorders in individuals which have had a transplant in the Czech Republic, where the 

is a high incidence of these disorders in dialysis patients. A reduction on the amount of 

functional disorders of the locomotor system, especially on functional tests of the spine, was 

found when evaluating the influence of time intervals of renal transplants. 

However, compared with standards, these values were below average. 

Keywords: kidney transplantation, dialysis, transplant complications, functional disorders of 

the locomotor systém 
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1 ÚVOD 

Transplantace ledviny je jedna z metod náhrady funkce ledvin, která je indikací 

pro pacienty s nezvratným chronickým selháním ledvin. Představuje metodu volby 

léčby nemocných se selháním ledvin, která je spojena s delší dobou přežití nemocných 

v porovnání s dialyzačními metodami (Viklický et al., 2008).  

Po úspěšné transplantaci ledvin dojde k obnovení renálních funkcí a vymizení 

komplikací způsobených dialyzační léčbou. Rizikem ovšem zůstávají komplikace 

způsobené transplantací nejen ve smyslu operačního zásahu, ale i z hlediska doživotní 

imunosupresivní léčby. Následkem dlouhodobého renálního onemocnění či 

transplantace ledviny může dojít ke vzniku funkčních změn pohybového aparátu. Tyto 

mohou dále snižovat kvalitu života pacientů vzhledem ke stěžejní roli pohybového 

systému v soběstačnosti. 

V současné době trpí na celém světě asi 500 milionů jedinců chronickým 

onemocněním ledvin. Chronické selhání ledvin je závažný stav, kdy dochází 

k výraznému poklesu funkce ledvin, které nejsou schopny udržet integritu vnitřního 

prostředí ani za bazálních podmínek. V současnosti máme při selhání funkce ledvin dvě 

možnosti jejich náhrady: dialýzu a transplantaci ledvin.  

Pacient zařazený do dlouhodobého dialyzačního programu je automaticky zapsán 

na čekací listinu na transplantaci ledvin, pokud ho nevyřazují kontraindikace (Teplan, 

2006). Proto se tento program náhrady funkce ledvin nazývá „dialyzačně-transplantační 

program“.  Pokud to umožňuje stav pacienta a okolnosti, je optimální léčbou 

transplantace ledvin (Svoboda, Mahrová, 2009). Po transplantaci ledviny se prakticky 

obnoví všechny renální funkce, i když za cenu trvalé imunosupresivní léčby, zatímco 

možnosti dialýzy spočívají v eliminaci, a to jen částečné a většinou intermitentní. Proto 

je transplantace kvalitativně vyšší metodou při léčbě pacientů s nezvratným chronickým 

selháním ledvin, byť není bezrizikovou (Viklický et al., 2008).  

U pacientů s renálním onemocněním předpokládáme funkční změny pohybového 

aparátu, které mohly nastat v důsledku snížení pohybové aktivity nebo jako následek 

změn souvisejících s onemocněním či transplantací ledviny. Z posturálního hlediska 

dochází k rozvoji patologických hybných stereotypů. Děje se tak na základě obranné 

reakce pacienta na nociceptivní dráždění (Véle, 2006). Nociceptivní dráždění vzniká 

například v důsledku onemocnění ledvin a následné transplantace (změna nitrobřišních 

tlaků v důsledku transplantovaného štěpu, apod). Dalším důvodem pro vznik 
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patologických pohybových stereotypů je jizva po operačním vstupu, která se může hojit 

ad primam i ad secundam (Hanušová, 2005).  

Pohybová soustava patří mezi nejčastější zdroje bolesti. Příčinou vzniku těchto 

bolestí jsou zejména poruchy funkce, u kterých nenacházíme strukturální podklad 

zdroje bolesti, ale je přítomna změna svalového napětí nebo snížení kloubního pohybu.  

Vzhledem k časté absenci patologického nálezu, který by bylo možnost objektivizovat, 

se tato bolest označuje za „nespecifickou“.  Pro funkční poruchy je typická anamnéza i 

klinické projevy, chronicko-intermitentní průběh a systémový charakter potíží. Jsou 

často doprovázeny vegetativními příznaky a nastávají také po většině traumat (Kolář, 

2009). Porucha funkce může být příčinou i příznakem poruch pohybového systému 

(Kolektiv autorů, 1997). 
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2 OBECNÁ ČÁST A   

2.1 Transplantace ledviny - definice  

Transplantace ledviny je jedna z metod náhrady funkce ledvin, která je indikací 

pro pacienty s nezvratným chronickým selháním ledvin. Představuje metodu volby 

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

v porovnání s dialyzačními metodami (Viklický, et al., 2008). Po úspěšné transplantaci 

ledvin dojde k obnovení renálních funkcí a vymizení komplikací způsobených 

dialyzační léčbou. Rizikem ovšem zůstávají komplikace způsobené transplantací nejen 

ve smyslu operačního zásahu, ale i z hlediska doživotní imunosupresivní léčby. 

Následkem dlouhodobého renálního onemocnění či transplantace ledviny může dojít 

k funkčním změnám pohybového aparátu. Tyto mohou dále snižovat kvalitu života 

pacientů vzhledem ke stěžejní roli pohybového systému v soběstačnosti. 

V současné době trpí na celém světě asi 500 milionů jedinců chronickým 

onemocněním ledvin. Chronické selhání ledvin je závažný stav, kdy dochází 

k výraznému poklesu funkce ledvin, které nejsou schopny udržet integritu vnitřního 

prostředí ani za bazálních podmínek. V současnosti máme při selhání funkce ledvin dvě 

možnosti jejich náhrady: dialýzu a transplantaci ledvin. Obě možnosti tvoří integrovaný 

systém, který u nás existuje již od roku 1975. Pacient zařazený do dlouhodobého 

dialyzačního programu je automaticky zapsán na čekací listinu na transplantaci ledvin, 

pokud ho nevyřazují kontraindikace (Teplan, 2006). Proto se tento program náhrady 

funkce ledvin nazývá „dialyzačně-transplantační program“.  Pokud to umožňuje stav 

pacienta a okolnosti, je optimální léčbou transplantace ledvin (Svoboda, Mahrová, 

2009). Transplantace má oproti dialýze určité přednosti, a to nejen z hlediska pacienta, 

kdy se snižuje jeho úmrtnost a pacient není dále závislý na dojíždění na dialýzu, ale i 

z hlediska ekonomických nákladů na léčbu (Teplan, 2006). Po transplantaci ledviny se 

prakticky obnoví všechny renální funkce (vylučovací, regulační, metabolické i 

endokrinní), i když za cenu trvalé imunosupresivní léčby, zatímco možnosti dialýzy 

spočívají v eliminaci, a to jen částečné a většinou intermitentní. Proto je transplantace 

kvalitativně vyšší metodou léčby pacientů s nezvratným chronickým selháním ledvin, 

byť není bezrizikovou (Viklický et al., 2008).  
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2.1.1 Historie transplantací ledvin 

Transplantace ledvin má dlouholetou historii. První úspěšná transplantace ledvin 

byla provedena v USA v roce 1954. V Československu pak v roce 1966. Od této doby 

se transplantace stala rutinní metodou náhrady funkce ledvin (Teplan, 2006). Prvními 

dárci ledvin byli příbuzní nemocných.  Od sedmdesátých let 20. století se rozvinul 

program transplantací ledvin od dárců se smrtí mozku, který u nás v současnosti 

dominuje. V polovině devadesátých let 20. století se výrazně zlepšila organizace odběrů 

ledvin. Vznikla funkce transplantačních koordinátorů a zvýšila se aktivita 

transplantačních center. Bezproblémová spolupráce transplantačního centra a dárcovské 

nemocnice je základní podmínkou úspěšného odběru orgánů od dárce, navazující 

transplantace a záchrany života transplantovaného, který je na této léčbě závislý 

(Viklický et al., 2008).  

V České republice se v současnosti nachází 7 transplantačních center – IKEM  

Praha, FN Motol v Praze, FN Plzeň, FN Hradec Králové, CKTCH FN Brno, FN Ostrava 

a FN Olomouc. Každé z center má regionálního transplantačního koordinátora (Třeška, 

2008). IKEM  Praha zároveň vede databázi příjemců (waiting list) a koordinuje 

orgánové transplantace v celé ČR (Major, Svoboda, 2000). Dále je v ČR přes 90 

hemodialyzačních center. V roce 2006 bylo v ČR léčeno 4738 osob na dialýze, z toho 

7,6 % peritoneální dialýzou (Svoboda, Mahrová, 2009). V posledních 10 letech se 

pohybuje počet transplantací ledvin okolo 400 za rok. V porovnání s dialyzační léčbou 

transplantace ledviny dvojnásobně prodlužuje přežití. V období 1997-2004 bylo 

provedeno téměř 2600 transplantací. V roce 2008 bylo 5000 dialyzovaných pacientů a 

3500 osob žijících s funkčním štěpem (Třeška, 2008). Pro porovnání celosvětově 

dochází na dialýzu 1 milion pacientů (Sims, et al., 2003).  

2.1.2 Dárcovství ledvin 

V České republice je transplantační program založen převážně na odběru orgánů 

od zemřelých dárců ledvin. Počet transplantací od živých dárců se pohybuje okolo 

10 %. Podmínky odběru orgánů jsou stanoveny zákonem č. 285/2002 Sb. V naší 

republice platí legislativa předpokládaného souhlasu, tzn. odběr je možný provést 

u všech osob, které po čas života nevyjádřily svůj nesouhlas k transplantaci. Lékařskou 

kontraindikací odběru ledvin jsou pouze metastazující nádory, pozitivita HbsAg a HIV. 

Odběr orgánů od žijících dárců může být proveden pro osobu blízkou i cizí. V takovém 
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případě dárcovství posuzuje etická komise. Každý žijící dárce je vyšetřen 

v transplantačním centru, kde se rozhodne o jeho způsobilosti.  Musí být starší 18 let a 

s dárcovstvím písemně souhlasit. Absolutní kontraindikací u příjemců ledvin je 

přítomnost maligního nádoru, aktivní TBC, akutní infekce a HIV pozitivita. Relativní 

kontraindikací je maligní onemocnění, obezita a ischemická choroba srdeční. Proto je 

důležitý kardiologický screening (Teplan, 2006). U živých dárců se hodnotí funkce 

obou ledvin a emoční stabilita, protože odběr ledviny může vyvolat psychotrauma 

(Teplan, 2003). Jednou z výhod transplantace ledviny od žijícího dárce je možnost 

načasování operace, čímž se dá vyhnout dialyzační léčbě, která s sebou přináší další 

komplikace (Teplan, 2006). Dalšími výhodami jsou možnost vyšetření všech rizikových 

faktorů a zahájení imunosupresivní léčby 2-3 dny před výkonem, což přispívá 

ke stabilizaci hladiny imunosupresiv po transplantaci (Pacovský, 2004). Převážně se 

upřednostňuje odběr levé ledviny. U žen s ohledem na graviditu je vhodnější pravá 

ledvina (Kawacziuk, 2009).  

2.1.3 Imunologické aspekty transplantace 

Úspěšná transplantace ledvin závisí především na dvou faktorech – chirurgickém 

zákroku a potlačení rejekce štěpu imunosupresivní léčbou (Viklický et al., 2008). 

Imunologická bariéra organizmu je jedním ze základních problémů transplantace 

ledvin. Všechny buňky organismu jsou nositeli antigenů, které jsou vázány na jejich 

povrch (Kawaciuk, 2009). Tyto geny jsou na 6. chromozomu buněčného jádra a tvoří 

hlavní histokompatibilní komplex. U člověka se označují jako HLA (Human leukocyte 

antigen) (Teplan, 2006). Před zařazením do čekací listiny (waiting listu) na transplantaci 

ledviny je potřebné stanovit krevní skupinu a provést HLA typizaci. HLA typizace je 

vyšetření krve, při kterém se zjišťuje přítomnost HLA antigenů, podle kterých se vybírá 

vhodná ledvina k transplantaci. Čím více je shodných antigenů mezi dárcem a 

příjemcem, tím větší je pravděpodobnost přijmutí transplantované ledviny příjemcem 

(Major, Svoboda, 2000). Jinak řečeno, HLA typizací se zjistí fenotyp jedince – dárce i 

příjemce a jejich shoda je hlavním kritériem výběru příjemců u transplantací (Teplan, 

2006). Vzhledem k nízké pravděpodobnosti úplné shody v HLA antigenech běží 

mezinárodní spolupráce při výběru vhodných příjemců pod názvem Eurotransplant 

(Kawacziuk, 2009). 
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2.2 Vlastní transplantační postup 

V rámci předtransplantační přípravy příjemce se provádí dialýza pro zajištění 

stabilizovaného metabolického stavu a nasazují se širokospektrální antibiotika jako 

prevence infekcí. Odběr ledviny se provede od kadaverózních dárců po stanovení 

mozkové smrti, od živých dárců po předchozí přípravě. Ledviny se ještě v těle dárce 

promývají a ochlazují speciálním chladícím roztokem, jsou v něm uloženy a dále se 

obloží ledem, aby zůstaly v hypotermii. Při tomto uchování by se měly transplantovat 

do 24 h, aby nedošlo k narušení jejich funkce (Teplan, 2003). V tomto aspektu je 

výhodnější transplantace od živých dárců, protože se vyloučí časová prodleva a ledvina 

je hned po odebrání transplantována. Ledvina může být odebrána i laparoskopicky, kdy 

je výhodou nižší spotřeba analgetik, kratší doba hospitalizace, rychlejší rekonvalescence 

a časný návrat do pracovního procesu. Naopak nevýhodou je delší operační čas a 

možnost renálního poškození (Kawacziuk, 2009). Ledvina od dárce (štěp) se umístí 

retroperitoneálně do přední jámy kyčelní a zde se napojí na pánevní tepnu a žílu a 

močovod na močový měchýř. Vlastní nefunkční ledviny pacienta se ponechávají 

na místě, pokud není jiný závažný důvod k jejich odstranění (Major, 2000). 

Transplantovaná ledvina se tedy umisťuje heterotopicky – tzn. na jiné místo než jsou 

uloženy vlastní ledviny. V době operace se zahájí imunosupresivní léčba, jejímž cílem 

je prevence rejekce štěpu a musí se užívat po dobu životnosti transplantátu (Teplan, 

2006). Ledvina od živého dárce by měla začít pracovat bezprostředně po operaci, 

od kadaverózního dárce podle stupně poškození a regenerace ischemie. Po operaci 

sledujeme u pacienta jeho celkový stav, tělesnou hmotnost, diurézu, tubulární filtraci a 

laboratorní hodnoty clearence kreatininu, vodního a minerálního hospodářství 

(Kawacziuk, 2009). Denně se provádí sonografie, která dává informace o stavu štěpu, 

jeho prokrvení a jeho okolí. Doba hospitalizace u nekomplikované transplantace ledviny 

je 10-12 dní. Pacient dále dochází na kontroly, nejdříve 1x za měsíc, později 1x 

za 3 měsíce, při kterých se sleduje zejména funkce ledviny, hladina imunosupresiv a 

jejich nežádoucí účinky, krevní obraz, biochemické hodnoty a projevy 

kardiovaskulárních a nádorových onemocnění (Teplan, 2006). Úspěšně transplantovaná 

ledvina se včetně metabolických funkcí dokáže vyrovnat zdravé ledvině. Jednoroční 

přežívání pacientů po transplantaci ledviny činí 90-95 %. V dalších letech funkčnost 

štěpu klesá o 3-8 % ročně (Teplan, 2003). Hlavní příčinou snižování funkce 

transplantované ledviny je chronická rejekce, tzn. imunitní reakce, kterou se snaží 
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snižovat imunosupresiva (Viklický, 2010). V případě neúspěšné transplantace může 

po určité době, která je většinou 6 měsíců až 1 rok, dojít k další transplantaci (Teplan, 

2003). 

2.3 Komplikace vznikající po transplantaci ledvin 

Transplantace jako každá operace přináší množství rizik a komplikací. Mezi 

nejčastější časné komplikace patří trombóza renální žíly, močová píštěl, krvácení, 

infekce, lymfokéla (shromažďování lymfy v okolí štěpu), stenóza arterie štěpu a 

obstrukce ureteru. Dále se může rozvinout potransplantační diabetes mellitus, a to již 

v prvních dnech a týdnech. Mezi rizikové faktory jeho vzniku řadíme obezitu a věk, ale 

příčinou je užívání imunosupresiv a kortikoidů.  Po úpravě jejich dávkování může tato 

forma diabetu zcela ustoupit.  Pozdní komplikace mohou být důsledkem vlivu 

imunosupresiv na organizmus, např. infekce, zejména oportunní, cytomegalovirová 

infekce, virus hepatitidy B, C, BK virus. Další komplikací jsou kardiovaskulární 

onemocnění, a to zejména ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a 

onemocnění periferních tepen. Ty jsou nejčastější příčinou úmrtí pacientů s funkčním 

štěpem (Teplan, 2006). Proto by transplantovaní pacienti měli dodržovat preventivní 

opatření: nekouřit, zvýšit tělesnou aktivitu, pravidelně cvičit, udržovat optimální váhu, 

stravovat se racionálně a léčit metabolické odchylky (Major, 2000). Do skupiny 

pozdních komplikací patří také maligní tumory, např. Kaposiho sarkom, nádory kůže a 

rtu, maligní melanom, nádory ledvin, děložního hrdla, kolorektální karcinom, lymfomy, 

osteoporóza a rekurence glomerulonefritidy a jiných chorob, např. diabetická nefropatie 

a poruchy krvetvorby (Teplan 2006). Velmi vážnou komplikací z hlediska funkce nové 

ledviny je primární afunkce štěpu, opožděná funkce štěpu, rejekce štěpu a chronická 

transplantační nefropatie (Třeška 2008). Rejekce štěpu, neboli odhojování, je imunitní 

reakce proti štěpu, která se může projevit zvýšenou teplotou, bolestivostí v místě štěpu a 

zhoršením funkce transplantované ledviny (Major, 2000).  

Před transplantací je vhodné zvážit, zda primární onemocnění ledvin nemá vysokou 

pravděpodobnost recidivy, která by mohla vést k selhání štěpu. Mezi tyto onemocnění 

patří primární oxalóza, hemolyticko-uremický syndrom a fokální segmentální 

glomeruloskleróza (Kawacziuk, 2009).  
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3 OBECNÁ ČÁST B 

3.1 Funkce pohybového systému 

Pohybové chování obsahuje informace o pohybové soustavě, jejích reakcích a 

aktivitě centrálního nervového systému za fyziologických i patologických podmínek. 

Toto chování je ovlivněno externím i interním prostředím. Podle Véleho (2006) mohou 

funkční poruchy vzniknout při nesprávném přečtení uloženého pohybového vzoru. 

Centrální nervový systém se adaptuje na externí a interní podmínky, a to umožňuje 

proměnnost pohybového projevu.  

Za fyziologických podmínek mohou pohyby probíhat ekonomicky a podle 

pohybových vzorů – programů. Pokud jsou podmínky nefyziologické a je přítomno 

působení rušivých faktorů, narůstá aktivita nociceptorů a dochází k otevření vrátek – 

vrátková teorie podle Melzacka a Walla. Podněty jsou zpracovány na subkortikální a 

kortikální úrovni a nastartuje se nociceptivní somatomotorický blokující efekt, který 

změní tonus svalů. Vznikají tendomyózy – hypertonní či hypotonní tendomyotické 

reakce. Reakce slouží k ochraně ohrožených struktur, a proto změní držení, rozsah a 

roviny pohybů. Pokud ochranné mechanizmy nestačí, projeví se stav bolestí (Valihrach, 

2002). 

Vnímání nocicepce je individuální, intenzita je subjektivním pocitem. Pokud je 

nocicepce vnímána jako bolest, upozorní na poškození a výsledkem je šetření 

postiženého segmentu, tzv. antalgické chování. Pokud není vnímána jako bolest, ovlivní 

průběh pohybu podvědomě. To může vést ke vzniku náhradního pohybového programu, 

který šetří daný segment a umožňuje tak regeneraci. Pokud tento proces trvá 

dlouhodobě, může se náhradní program stát trvalým a zatíží se tak zdravé segmenty i 

po zhojení. Vzniká asymetrie a další sekundární poruchy. Na pohybový systém mají 

vliv všechna onemocnění. Reakcí může být únava, zhoršení pohybové koordinace i 

bolesti ve svalech. Pohyb má vliv nejen na regeneraci pohybového systému, ale i 

na funkce orgánů a psychické funkce (Véle, 2006). 

3.2 Pohybový systém u dialyzovaných a transplantovaných osob 

V roce 1966 v USA byla poprvé představena pohybová rehabilitace jako součást 

léčby pacientů v dialyzačně-transplantačním programu pod  názvem „5 E“. 5 E 

označuje 5 hlavních cílů rehabilitace v různých oblastech (medicínské, psychosociální, 

kondičně rehabilitační, pracovně rehabilitační a kvality života). K jejich dosažení a 
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zlepšení má sloužit Education (vzdělání), Encouragement (odhodlání, motivace), 

Exercise (cvičení), Employment (vzdělání) a Evaluation (hodnocení). V současné době 

se každý den v České republice zahajuje léčba náhrady funkce ledvin, či transplantace. 

Čím dříve je pacient poučen, tím vyšší má motivaci k  zahájení kondičního cvičení. 

Pravidelné pohybové aktivity se projeví ve fyzické kondici až po 3-6 měsících, proto je 

důležité motivovat pacienty ve všech stadiích onemocnění ledvin a zajistit návaznost 

pohybových programů. Mezi zdravotní benefity pohybu patří zlepšení kardiorespirační 

výkonnosti a snížení kardiovaskulárního rizika, zlepšení kondice, svalové síly a 

vytrvalosti. Z metabolického hlediska je to zlepšení utilizace energetických substrátů a 

ekonomiky svalové práce, zlepšení kostního zdraví, kloubní pohyblivosti, stability, 

prevence vertebrogenních obtíží a pádů a zajištění soběstačnosti. Z psychologického 

hlediska je to zlepšení duševní výkonnosti a odolnosti, snížení úrovně stresu a prevence 

depresí (Svoboda, Mahrová, 2009). Tyto zdravotní benefity byly potvrzeny ve studiích 

Paintera (1999), Tawneyho (2003), Frontery (2006) a dalších. 

Chronické onemocnění ledvin má vliv na kvalitu života nemocných. Proto je 

důležité udržení dosavadních pohybových (tělesných) schopností a dovedností, nutných 

k zachování soběstačnosti, sebeobsluhy a nezávislosti. Tuto nezávislost můžeme 

podporovat nebo rozvíjet pohybovými aktivitami, které jsou zaměřené na motorickou 

výkonnost, kloubní pohyblivost, svalovou sílu, pohybovou obratnost a koordinaci, 

dynamickou stabilitu a kardiorespirační vytrvalost. 

Kloubní pohyblivost a svalová rovnováha klesá s přibývajícím věkem. Svalová 

rovnováha, zejména v oblastech trupu – horních končetin a pánve – dolních končetin, je 

důležitá v prevenci funkčních poruch pohybového systému. Dynamická stabilita, 

pohybová koordinace a obratnost jsou důležité při rychlých pohybových reakcí i 

jako prevence pádů. Při nácviku tréninku koordinace a rovnováhy se mohou využívat 

cviky na balančních plochách a rovnovážná cvičení. Naopak svalovou sílu upevníme 

posilovacím cvičením, zejména oslabených svalových skupin a svalů s tendencí 

k ochabování. Součástí cvičení musí být protahování svalových skupin s tendencí 

ke zkrácení, které slouží jako prevence svalové nerovnováhy (Svoboda, Mahrová, 

2009). Pohybová aktivita by měla dosahovat hodnot submaximální intenzity. Pohybová 

zátěž s vyšší intenzitou vede k prohloubení katabolismu bílkovin. Vhodné jsou smíšené 

aktivity od vytrvalostních (chůze, jogging) přes gymnastická a relaxační cvičení až 

po různé hry, kde nehrozí nebezpečí střetu s protivníkem či prochlazení. Nevhodné jsou 
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kontaktní úpolové sporty, výkony rychlostní a silové a dlouhodobé zátěže vyšších 

intenzit (Placheta, 2001). 

Většina zahraničních studií zkoumá podrobně muskuloskeletální onemocnění 

s využitím diagnostiky přístrojovými vyšetřovacími metodami (RTG, MRI, UZ a další), 

biochemickým rozborem nebo bioptickými odběry. Je však spousta oblastí, které jsou 

přístrojem nevyhodnotitelné, nebo alespoň ne v takové míře, jako je dokáže vyhodnotit 

člověk vlastními vyhodnocovacími senzory a programy (ruce a centrální nervový 

systém). Bohužel nepříliš probádaným problémem často postihujícím dialyzované 

pacienty je bolest zad v bederní oblasti. V zahraničí se touto problematikou zabýval 

zejména Cristofolini (2008), který zkoumal faktory spojené s chronickou bolestí zad 

v bederní oblasti. Mezi tyto faktory autor řadí poruchy stability (hodnocené podle 

Tinettiho), sníženou svalovou sílu m. quadriceps a další. Jedná se o nejrozsáhlejší studii 

zabývající se funkčním stavem pohybového systému dialyzovaných jedinců. 

Problematika poruch pohybového systému u dialyzovaných pacientů zatím není 

na půdě českého zdravotnictví dostatečně řešená. V návaznosti na zahraniční studie 

cituji Perrymana a Harwooda (2004): „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. Fyzioterapeuté mohou pomoci 

dialyzovaným pacientům k co nejbezpečnější a nejdéle trvající mobilitě. Role 

fyzioterapeuta je v multidisciplinární péči o hemodialyzované pacienty nezastupitelná“. 

3.2.1 Pohybový systém u dialyzovaných osob 

Zájem o problematiku v České republice probíhá zejména ve studiích a článcích 

od Svobody, Mahrové a Jurové. Jurová a kol. (2009a) zveřejnila přehledový článek 

zabývající se nejčastějšími komplikacemi dialyzovaných pacientů. Dlouhodobá dialýza 

vyvolává komplikace v různých systémech a nevyhýbá se ani pohybovému. Tyto 

komplikace mohou být způsobené jednak vlivem uremického stavu na organizmus, 

jednak poruchami funkce kvůli převaze sedavého způsobu života a jinými omezeními, 

která jsou vázána na nutnost pravidelné dialyzační léčby (Jurová a kol., 2009a). 

K nejčastějším komplikacím patří syndrom neklidných nohou. Projevem jsou 

nutkavé pohyby končetin, jejich dyskomfort, motorický neklid, zhoršení těchto příznaků 

v klidu a naopak zlepšení při pohybu. Jeho výskyt je až u 1/5 dialyzovaných osob 

a léčba je medikamentózní pomocí dopaminergních agonistů. Dále se u dlouhodobě 
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dialyzovaných pacientů snižuje podíl svalové hmoty (tzv. lean body mass) a tělesná 

hmotnost, nebo se zvyšuje podíl tuku. Svalová tkáň hypotrofuje a může se rozvinout 

myopatie a polyneuropatie. Myopatie se objevuje často a postihuje zejména 

m. quadriceps a m. iliopsoas. Dále se snižuje výkonnost a fyzická zdatnost, proto se 

klade důraz na fyzický trénink jako na prevenci úbytku a obnovu svalové tkáně 

(Viklický, 2008). Uremická periferní polyneuropatie a mononeuropatie jsou způsobené 

zvýšenou citlivostí periferních nervů ke kompresi (Jurová a kol., 2009a).  Významné je 

i riziko poškození pohybového aparátu při nepřiměřené zátěži, jako poškození kloubů, 

šlach a svalových úponů. Rizikem je i srdeční poškození, vzhledem k vysokému 

výskytu hypertenze a ICHS u dialyzovaných osob. Je nutno ovšem dodat, že riziko 

z nedostatku pohybových aktivit tato rizika převyšuje. Proto je doporučené aerobní 

cvičení trvající déle než 30 min, nejméně 4x týdně (Svoboda, 2000). Extrémně snížená 

je i fyzická zdatnost a vytrvalost, časný výskyt únavy, který souvisí se zhoršením 

kvality spánku, výskytem depresí, fyzickou inaktivitou a dalšími (Jhamb, 2008). 

Dlouhodobá dialýza může podmínit vznik dialyzační amyloidózy, kdy se amyloid – 

bílkovina ukládá do kostí, šlach a periferních nervů. Důsledkem amyloidózy je 

dialyzační artropatie, postihující zejména ramenní kloub, klouby v karpálním tunelu, 

kolenní kloub, kyčelní kloub a axiální skelet (Saito, Gejyo, 2006). Dále se může 

vyskytovat infekční discitida zejména lumbálních a lumbo-sakrálních obratlů, renální 

osteodystrofie, spontánní fraktury kostí a osteoporóza (Jurová a kol., 2009a). 

Na tento přehledový článek navazoval článek Funkční vyšetření pohybového 

systému hemodialyzovaných jedinců (Jurová a kol., 2009b), ve kterém byla statisticky 

porovnávána četnost výskytu určitých diagnostikovaných poruch pohybového systému 

u běžné populace se sledovaným souborem hemodialyzovaných jedinců. U sledovaného 

souboru skupiny dosahovaly průměrné hodnoty BMI 27 % a 96 % jedinců bylo schopno 

v době vyšetření samostatné chůze. Nejčetněji diagnostikovanou poruchou byla artróza 

(22 %) a diabetická polyneuropatie (18,5 %). Nejčastějším symptomem byla bolest 

(81,5 %), omezená pohyblivost a bolesti zad (63 %). Nejčastěji postiženou částí těla 

byla páteř (63 %). Při provedení kineziologického rozboru se vyskytovalo oboustranné 

plochonoží (87 %), asymetrie trupu s rozdílnou výškou ramen, výrazné patologie 

v zakřivení páteře (100 %), anteverze pánve (50 %), hypotrofie svalů končetin (50 – 

67 %), úklon hlavy (100 %), předsun hlavy (44 %). V testu stoje na dvou vahách bylo 

rozdílné zatížení dolních končetin přítomno u všech probandů. U funkčního vyšetření 

páteře bylo přítomno omezení rozsahu pohybu při Čepojově zkoušce v 80 %, 
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u inklinační vzdálenosti v 93 %, omezený úklon na jednu stranu v 80 % v průměru 

o 2,43 cm. Při palpačním vyšetření se jako nejpostiženější oblast ukázala dolní hrudní 

páteř, kde byl výskyt palpačního hypertonu pozorován u všech testovaných jedinců a 

hypertrofie paravertebrálních svalů v 73 %. Při orientačním vyšetření hlubokého 

stabilizačního systému páteře byla vyhodnocena u 69 % probandů výrazná insuficience. 

Při vyšetření stereotypu dýchání končila v 60 % případů dechová vlna vždy nádechem 

do horního segmentu hrudníku (bez rozvinutí střední části) a se stejným zastoupením 

byla přítomna i migrace hrudníku kraniálním směrem při inspiriu. Test sed-stoj hodnotil 

funkční svalovou sílu dolních končetin, která byla u 60 % probandů nedostatečná. 

Studie potvrdila, že i v ČR je výskyt poruch pohybového systému u hemodialyzovaných 

jedinců vysoký. 

3.2.2 Pohybový systém u transplantovaných osob 

U stavů po transplantaci ledviny by měl být pohyb nedílnou součástí léčby (Kučera, 

1996). Negativní dopad pro dlouhodobou prognózu má u transplantovaných pacientů 

výskyt obezity. Nejčastěji se vyskytuje obezita viscerálně–abdominálního typu, kdy 

jsou predispozičními oblastmi pro zmnožení tuku hrudník a břicho. Její prevalence je 

vysoká, v prvním roce po transplantaci až 10-20 %. Vyšetřuje se pomocí BMI indexu a 

jednoduchými antropometrickými vyšetřeními (Viklický, 2008). Vzhledem k poměrně 

povrchnímu umístění štěpu je důležitá prevence úderů do břicha, pádů a doskoků. 

Při kolektivních sportech, kde může nastat neočekávaná situace, je vhodné využití 

stahujícího pružného pásu. Nevhodné jsou silové cviky se zadržováním dechu, naopak 

doporučované jsou rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání, veslování, běh na lyžích, 

bruslení, jogging na měkkém terénu a v dobré běžecké obuvi (Svoboda, 2000). Různé 

typy vytrvalostních běhů s nejvyšší intenzitou jsou nevhodné kvůli možné ischemizaci 

transplantátu (Kučera, 1996). Důležité je provádět cvičení i s ohledem 

na imunosupresivní léčbu (Mahrová, Bunc, 2009). Cvičení by mělo být pravidelné - 4-

5x týdně, s postupně zvyšovaným objemem – 5 až 30 min - a intenzitou. Prováděné 

cviky by měly být zaměřené především na zvyšování zdatnosti, zlepšení 

kardiorespiračních, metabolických, neuromuskulárních a regulačních funkcí i 

psychického stavu (Placheta, 2001). 
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3.3 Funkční poruchy pohybového systému 

3.3.1 Úvod 

Mezi nejčastější zdroje bolesti patří pohybová soustava. Podle Kučery (1996) je 

častým zdrojem těchto bolestí porucha funkce a při jejím delším trvání může způsobit 

prokazatelné morfologické změny. Porucha funkce je tedy významným 

etiopatogenetickým faktorem. Morfologické poruchy vyvolávají kromě centrální 

odpovědi i změny funkční. Proto bychom měli poruchu funkce vnímat jako příčinu i 

důsledek poruch pohybového aparátu. 

 Organizmus je tvořen strukturami, na kterých se odehrává funkce, která zpětně 

ovlivňuje danou strukturu (Hanušová, 2005). Porucha funkce je podle Vařekové a 

Vařeky (2005) považována za příčinu u většiny bolestí, jejichž zdrojem je pohybová 

soustava. Brügger zavedl pojem „funkční onemocnění“ - bolestivé onemocnění 

pohybového aparátu, u kterého jsou důležitější funkční odchylky při pohybu a držení, 

než tkáňové poškození (Valihrach, 2003). Mezi funkční onemocnění tak patří bolestivá 

omezení pohybu či postavení těla, která nevznikají na základě patologicko-

anatomických změn či patologických humorálních korelátů. Jejich jediné vysvětlení je 

porucha funkce (Brügger, 2000). 

U poruch funkce nenacházíme strukturální podklad zdroje bolesti, ale je přítomna 

změna svalového napětí, zejména jeho nárůst nebo snížení kloubního pohybu.  

Vzhledem k časté absenci patologického nálezu, který by bylo možnost objektivizovat, 

se tato bolest označuje za „nespecifickou“.  Pro funkční poruchy je typická anamnéza i 

klinické projevy, chronicko-intermitentní průběh a systémový charakter potíží. Jsou 

často doprovázeny vegetativními příznaky a nastávají také po většině traumat. Důležitý 

je i psychický stav pacienta, protože působí na vegetativní soustavu, vnímání bolesti a 

zasahuje do tvorby funkčních poruch (Kolář, 2009). Podle Ľorkové (2009) mají vliv 

na průběh a prognózu funkčních poruch i změny počasí, infekce a hormonální a 

psychosociální vlivy. 

Mezi funkce páteře řadíme funkci nosnou, pohybovou a ochrannou. Všechny 

představují komplikovaný proces, který je zajištěn různými regulačními mechanizmy. 

Porucha jedné funkce ovlivňuje i funkce ostatní, a to nejen funkce páteře, ale i funkce 

orgánů. Onemocnění orgánů mohou ovlivnit i funkce páteře (Rychlíková, 1985). 

Funkční vertebrogenní poruchy jsou dle Rychlíkové (2004) poruchy funkce páteře, 

které nejsou vyvolány patomorfologickými změnami v kloubu, a tudíž jsou 
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odstranitelné. K odhalení poruchy funkce se využívá specifických vyšetření. 

V manuální medicíně je to zejména palpační vyšetření, které má velký diagnostický 

význam. Bohužel dodnes je toto vyšetření podceňováno i přes veliký klinický přínos. Je 

ovšem samozřejmostí palpační vyšetření vhodně doplnit dalšími vyšetřeními, 

např. posouzení správné funkce páteře, vyšetření pohyblivosti páteře jako celku, i 

v jednotlivých segmentech, vyšetření reflexních změn, radiologické vyšetření, 

neurologické vyšetření, vyšetření svalové funkce a další. Bez komplexního hodnocení 

není možné určit správnou diagnózu a dosáhnout léčebného efektu. Praktické uplatnění 

funkčního pohledu je dosud komplikované.  Hlavním problémem je obtížnost funkční 

diagnostiky, analýza všech funkčních změn a jejich klinicko-kinesiologické korelace. 

Kvalitní funkční diagnostika je nutností pro cílenou terapii muskuloskeletálních 

onemocnění (Krobot, 2000). 

Funkční změny pohybového systému se mohou projevit i na kortikální úrovni, kde 

může dojít k poruše dynamických pohybových stereotypů, v jejich zpracování, fixaci i 

adaptaci a jako dysfunkce svalového a kloubního systému (Janda, 1984). Dle Jandy 

(1999) je funkční patologie stav, kdy není přítomna strukturální porucha, nebo je zcela 

irelevantní. 

3.3.2 Vznik funkčních poruch pohybového systému 

Příčin vzniku funkčních poruch pohybového systému může být více a mohou se i 

navzájem prolínat a ovlivňovat (Hroudná a kol., 1997). Funkční poruchy jsou nejčastěji 

způsobené zátěží. Následně dochází ke zvýšení patogenního napětí a klinickým 

projevům. Mezi tyto patří zvýšený tonus tkání (obzvláště svalů), zvýšený odpor proti 

pohybu a vytvoření svalového spoušťového bodu – Trigger points. Pokud bolest není 

způsobená zánětem, není prokázáno trauma, ani morfologický nález, bývá označována 

za „nespecifickou“, tzn. bez diagnózy a tím i bez specifické léčby. Právě tyto případy 

tvoří většinu bolestivých lézí pohybového systému. 

Je důležité rozlišit bolest způsobenou patologickým procesem a bolest způsobenou 

poruchou funkce. Strukturální porucha mívá progresivní průběh. V případě recidiv 

dochází ke zkracování intervalů mezi poruchami a pacient trpí obtížemi i v meziobdobí. 

Klinické vyšetření odhalí původ onemocnění a lokalizace potíží je neměnná. Funkční 

porucha mívá naopak chronicko-intermitentní průběh, intervaly jsou bez potíží, a pokud 

dojde k recidivě, objeví se potíže i v jiných oblastech pohybového systému. Funkci a 

její poruchu není možné vymezit určitou strukturou. Je ale možné lokalizovat její 
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projevy, kterými jsou spoušťové body, omezení hybnosti v podobě blokád, změny 

v měkkých tkáních, poruchy statiky, poruchy pohybového stereotypu a vegetativní 

změny (Kolář, 2009). Funkční poruchy se nevyskytují izolovaně, ale řetězí se. Místní 

porucha vyvolá změny funkce nejen ve svalech, ale i v pohyblivosti kloubu, 

dermografické reakci kůže, ve fasciích, a dalších. Vzniká tak zřetězená funkční 

patologie. Tyto změny se nevyskytují náhodně, ale v zákonitých souvislostech 

(Kolář, 1998). Podle Tichého (2005) dochází k řetězení funkčních poruch pohybového 

systému na biochemickém nebo nervovém podkladu, případně jejich kombinaci. 

Při biochemickém podkladu způsobuje funkční kloubní blokáda sekundární reaktivní 

dysfunkce, které mohou mít vliv na rozšíření na další segmenty v těle.  Při nervovém 

řízení je primární dysfunkce signalizována receptory a aferentními nervovými vlákny 

do centrálního nervového systému, kde dojde ke zpracování a zpětnému ovlivnění 

kosterních svalů ve smyslu kompenzace. 

Poruchy funkce jsou podle Lewita (1998) následkem poruchy korelace a souhry 

jiných reverzibilních poruch. Při dlouhotrvajícím nociceptivním dráždění vzniká 

porucha kokontrakčního vzorce ve smyslu Trigger points. Vliv na vznik funkčních 

poruch má i psychika – napětí a neschopnost relaxace může podle Litvínové (2007) vést 

ke svalovým spazmům a následně k funkčním změnám. Podle Kučery (1996) můžeme 

funkční poruchy rozdělit podle místa jejich vzniku na poruchy v oblasti centrální 

regulace, funkční změny v oblasti svalstva a funkční změny v oblasti kloubu. 

Poruchy v oblasti centrální regulace 

Mezi tyto řadíme poruchy pohybových stereotypů. Funkce svalů by se měla podle 

Raševa (1992) hodnotit podle zapojování svalů do pohybu, tzn. koordinace. Při svalové 

dysbalanci se mohou svaly aktivovat v jiné než předpokládané funkci daného svalu. 

Aktivace svalu po dobu pohybu je individuální a závisí na pohybovém stereotypu. 

Stereotyp je podle Jandy (1984) chápán jako základní klinická jednotka hybnosti. 

Porucha pohybového stereotypu je jedním z příznaků i příčin funkčních poruch kloubů. 

Změny pohybového stereotypu jsou známkou adaptace organizmu na životní režim. 

Dynamický stereotyp je dočasná neměnná soustava podmíněných a nepodmíněných 

stereotypů vznikajících na základě opakování. Při opakovaném používání dochází 

k jejich fixaci a k jednoduššímu vyvolání. Na druhou stranu jsou fixované stereotypy 

obtížně upravitelné. Proto je důležitá prevence fixace patologických stereotypů. Kvalita 

pohybových stereotypů závisí na fyziologických předpokladech jedince, vlastnostech 
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centrálních složek pohybového systému a způsobu jejich vypracování, posilování a 

korekce. 

Mezi svaly se během pohybu vytváří pevná vazba v kombinaci jejich zapojování. 

Ta je potom při pohybu konstantní. Svalová aktivita proto není náhodná, ale 

se stabilním časovým zapojením a intenzitou se zapojí stejná kombinace svalů 

ve stejném sledu. Pokud je pohyb nekoordinovaný, svaly se zapojují náhodně. Aby 

hybné stereotypy byly kvalitní, závisí na kvalitě CNS, množství a kvalitě podnětů a 

fixaci. Jejich stabilita závisí na pevnosti řetězce vazeb při opakování a 

na fylogenetickém stáří.  Existuje mnoho příčin, které zvyšují nároky na činnost svalů a 

naopak nedostatečně stimulují ostatní svalové skupiny. To vede ke zkrácení 

nebo oslabení svalů a zhoršení jejich funkce. Naruší se svalová rovnováha a změní se 

rozložení tlaku na kloubní plochy. Důsledkem může být opožděná nebo předčasná 

aktivace svalů v hybném stereotypu, změna kombinace svalů, aktivace svalů i 

ve stereotypech, kde se za fyziologických podmínek pohybu nezúčastňují a následné 

přetěžování příslušné oblasti (Kolář, 1988). Zde je nutné se zaměřit na ovlivnění 

funkčních možností centrálního nervového systému (Kučera, 1996). 

Funkční změny v oblasti svalstva 

Ve svalovém systému se sbíhají vlivy nejen z centrálního nervového systému 

a periferních struktur, ale i ze zevního prostředí. Svalový systém je tak nucen neustále 

se adaptovat na tyto vlivy a může dojít ke vzniku svalové nerovnováhy. Pokud jsou 

dominantní vlivy exogenní, např. pokles tělesné zdatnosti, neadekvátní zatěžování 

pohybového systému či výskyt stereotypní zátěže spojený s nedostatečnou pohybovou 

kompenzací, mohou se aktivovat maladaptační mechanismy. Svaly potom reagují buď 

útlumem (oslabením) nebo zkrácením a hyperaktivitou. Následkem těchto změn 

dochází ke svalovým dysbalancím, které vedou ke vzniku horního nebo dolního 

zkříženého syndromu. 

Pokud jsou vlivy endogenní, velkou roli zde hraje proprioceptivní, exteroceptivní a 

interoceptivní aferentace. Změna vnitřního stavu v segmentu může způsobit lokální 

strukturální nebo funkční poruchu, jejíž nejčastější příčinou bývá nocicepce. Ta 

automaticky vyvolává aktivity jako prevenci hrozícím škodám, nebo likvidaci a 

minimalizaci škod již proběhlých (Kučera, 1996). Svalové dysbalance mohou být 

předstupněm nebo prvním stádiem závažnějších funkčních poruch pohybového 



25 

 

systému. Porušená svalová rovnováha tak má úzký vztah ke vzniku posturálních vad a 

vadného držení těla (Čermák a kol., 1998). 

Změny ve svalové funkci řadí Kučera (1996) mezi senzomotorické mechanizmy 

kontroly nocicepce, které spočívají v reflexním přeprogramování. Ovlivní se tím řazení 

výstupní motorické informace k omezení pohybu v segmentu nebo reflexního útlumu. 

Vznikne tak nouzový šetřící program, který napomáhá k autoreparaci, vede však i 

ke vzniku svalové nerovnováhy, která se může fixovat a být příčinou dalšího nálezu. 

Ve svalu se mohou objevit útlumové a hypertonické reakce, které však mají jiný 

charakter, než tomu bylo u exogenních příčin. Tyto změny nepostihují svalové skupiny, 

ale jeden sval, nebo pouze jeho část. Reflexní změny v této lokalizované oblasti 

označujeme jako Trigger points.  

Funkční změny v oblasti kloubu 

Kloubní a svalový systém je vzájemně propojen, Kučera (1996) hovoří o kloubně-

svalové souhře. Nejčastější kloubní funkční poruchy jsou omezení kloubní pohyblivosti 

a kloubní hypermobilita. Kloubní pohyblivost může být omezena kvantitativně – 

snížením rozsahu pohybu podle pouzdrového vzorce, který je pro každý kloub 

charakteristický; a kvalitativně – zvýšeným odporem během pohybu, kam řadíme 

kloubní blokády, kdy je omezen jak pohyb aktivní, tak i joint play.   

3.3.3 Etiopatogeneze funkčních poruch pohybového systému 

Vznikem funkčních vertebrogenních poruch se zabývá několik teorií, které jsou 

ve stručnosti uvedeny níže. 

Teorie zánětlivého původu 

Zpočátku se předpokládalo, že za vznikem funkčních poruch stojí revmatická 

onemocnění, která byla ztotožňována se zánětem vyvolávajícím bolest. Protože bolest je 

jedním z hlavních příznaků vertebrogenních poruch, byly potíže považovány za projevy 

zánětlivých procesů páteře a měkkých tkání. Po objektivizaci teorie, kdy se neprokázala 

souvislost mezi zánětem a bolestí, se začaly hledat další možnosti vzniku (Rychlíková, 

2004). 

Teorie degenerativních změn 

Byl prokázán častý výskyt degenerativních změn v oblasti páteře. Na základě toho 

se začalo uvažovat o vzniku vertebrogenních poruch na podkladě degenerativních změn. 

I tato teorie ovšem nedokázala vysvětlit vertebrogenní potíže u osob 
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bez degenerativních změn potvrzené rentgenovými vyšetřeními, u dětí, u kterých se 

degenerativní změny prakticky nevyskytují, a dále u osob, které degenerativní změny 

mají, ale jsou bez vertebrogenních obtíží. Z toho vyplývá, že degenerativní změny 

nemohou být všeobecně příčinou všech vertebrogenních poruch (Rychlíková, 2004).  

Teorie vzniku funkčních kloubních blokád 

Projevy blokád jsou v praxi dobře známy, o příčině jejich vzniku existuje několik 

teorií. 

Teorie subluxační předpokládá, že omezení pohybu vzniká subluxací kloubních 

ploch. Subluxace ovšem znamená porušení kontinuity kloubních ploch spolu 

s poraněním kloubního pouzdra a kloubních vazů. K tomu při blokádách nemusí 

docházet. 

Teorie meziobratlové destičky vychází z představy, že blokáda vznikla změnou 

polohy meziobratlové destičky. Této teorii ovšem odporuje fakt, že ne všechny klouby 

páteře mají meziobratlovou destičku (např. atlantookcipitální kloub) a i přesto se v nich 

vyskytuje funkční blokáda. 

Teorie uskřinutí meniskoidů je nejnovější a tvrdí, že ke kloubním blokádám 

dochází na základě uskřinutí měkkých částí kloubního pouzdra, tukové tkáně a 

meniskoidu v kloubní štěrbině.  Meniskoidy se nacházejí v každém intervertebrálním 

kloubu i v kloubech končetin a mechanizmus vzniku a odstranění blokády odpovídá 

klinickým zkušenostem. Zajisté se při vzniku blokád uplatňují i další faktory, které 

zatím pouze předpokládáme (Rychlíková, 2004). 

3.3.4 Typy funkčních poruch pohybového systému 

Dle Junghanse (1930) je základní pohybovou jednotkou „pohybový segment“. Ten 

je tvořen dvěma sousedními obratli, meziobratlovým prostorem, meziobratlovým 

kloubem a vazivovým spojením mezi obratli.  Funkční porucha může vzniknout 

v kterékoliv části tohoto pohybového segmentu. Mezi nejčastější funkční poruchy patří 

funkční kloubní blokáda, která vzniká v intervertebrálním kloubu a znamená bolestivou 

kloubní zarážku. Tato zarážka způsobuje bolestivé omezení při pohybu v kloubech a 

vzniká v důsledku patologických strukturálních změn nebo zvýšené pohyblivosti – 

hypermobility. Funkční kloubní blokáda je omezení hybnosti kloubu v různých směrech 

kloubní vůle.  

Hypermobilita je specifická porucha, která může postihovat i více segmentů nebo 

může být celková. Objevuje se i jako kompenzace omezené hybnosti okolních 
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segmentů. Funkční kloubní blokáda může vyvolat poruchy i v dalších částech páteře, 

reflexní odpovědi v jiných strukturách segmentu a nociceptivní dráždění. Významné 

poruchy funkce jsou zejména v klíčových oblastech páteře, kterými jsou přechody 

jednotlivých úseků páteře, např. cervikokraniální spojení, cervikothorakální a 

thorakolumbální přechody, lumbosakrální spojení a pánev (Rychlíková, 2004). Podle 

kolektivu autorů (1997) můžeme funkční poruchy rozdělit na poruchy v oblasti centrální 

regulace, v oblasti funkce svalu a v oblasti kloubu. Centrální regulace zahrnuje zejména 

poruchy pohybových stereotypů a poruchy jemné pohybové koordinace. Svalový 

systém je středem, kde se sbíhají vlivy z centrálního nervového systému, periferních 

struktur a zevního prostředí. Svaly se na tyto vlivy adaptují, což může vést až 

ke svalové nerovnováze. Některé svaly totiž reagují zkrácením, jiné oslabením. 

Adaptace nemusí proběhnout ve svalové skupině. Mnohem častěji k ní dochází 

v konkrétním svalu nebo pouze v jeho části, což vede ke vzniku Trigger points. 

Funkční kloubní blokáda 

Mezi nejčastější příčinu vzniku funkční kloubní blokády řadíme přetěžování a 

nevhodné zatěžování páteře. Tento stav může vzniknout při krátce trvajícím přetížení 

v důsledku nevhodné polohy, při náhlém nekoordinovaném pohybu, při opakovaném 

přetěžování a při poruchách hybného stereotypu. Porucha může vzniknout i při různých 

úrazech nebo v důsledku působení reflexního mechanizmu (např. při onemocnění 

vnitřních orgánů). Společnými příznaky funkčních poruch jsou bolest a omezení 

pohybu. Blokáda je mechanickým podnětem, který způsobí komplex reakcí nervového 

systému a projeví se bolestí. Bolest je ochranným signálem organizmu a u každého 

člověka je její vnímání odlišné. Závisí zejména na psychickém stavu, stavu nervového 

systému, předcházejících zkušenostech a intenzitě/inhibici podráždění. Omezení pohybu 

může vznikat náhle, většinou ve spojení s bolestí, nebo pozvolna, kdy si jej pacient 

nemusí uvědomovat. Organizmus si vytvoří náhradní pohybový mechanizmus, 

u kterého však může dojít k funkční dekompenzaci a k vyvolání subjektivních příznaků 

(Rychlíková, 2004). Omezený je funkční pohyb, který vykonáváme aktivně, i tzv. joint 

play, tedy vzájemné posuny kloubních ploch v jiném směru (Kolektiv autorů, 1997). 

Reflexní změny 

Reflexní změny vznikají v důsledku nocicepční aference. Jejich rozsah a intenzita 

závisí na reakci vegetativního systému. Pro jejich vznik není důležité, z které struktury 

vychází bolestivý podnět. Nejčastější příčinou jejich vzniku jsou funkční vertebrogenní 
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poruchy a svalový systém.  Sem řadíme i hyperalgetické kožní zóny (HAZ) a svalové 

spazmy (Rychlíková, 2004). Reflexní změny mohou působit na segment, ve kterém se 

porucha objeví, i na centrální úrovni. Tyto změny se mohou projevit i poruchou statiky 

a pohybových stereotypů (Hanušová, 2005). 

Hyperalgické kožní zóny 

Tímto termínem označujeme oblast kůže, která je při palpaci zvýšeně citlivá. 

Pacient udává nepříjemný pocit palčivého nebo štiplavého charakteru, či bolestivost. 

Jedná se o reflexní změnu kůže a podkoží a vyšetřujeme ji kožní řasou podle Kiblera. 

Objektivně bylo prokázáno, že HAZ způsobuje změnu elektrického odporu kůže a cévní 

reakce, zvyšuje dermografizmus a potivost a na infračerveném světle se tato zóna jeví 

jako temnější. To poukazuje na její zvýšenou teplotu. HAZ je citlivá na změny teplot 

prostředí, zejména na chlad, který může vyvolat až svalový spazmus. 

Svalové spazmy 

Jsou způsobené podrážděním různého původu (např. chemické a mechanické 

podněty), na které sval reaguje změnou svalového tonu. Dochází ke zvýšení klidového 

napětí svalu v důsledku reflexního mechanizmu, např. při onemocnění kloubu, poranění 

hybného systému, jako následek nocicepční aference z funkční kloubní blokády. 

Spazmus může postihnout část svalu, celý sval, i jeho úpon. Vyvolá změny prokrvení 

ve svalu a při déletrvajícím působení vznikají patologické změny a svalové zkrácení. 

Spazmus může přetrvávat i po odstranění funkční poruchy a způsobovat nocicepci 

(Rychlíková, 2004). Objevuje se i jako ochranné opatření, kdy takto tělo fixuje 

poškozenou část a brání tak jejímu dalšímu poškození (Pfeiffer, 2000). 

Bolestivé body (body maximální citlivosti, periostové body) 

Jedná se o označení ploch, které při dotyku vyvolávají bolest. Bolest je vyvolána i 

lehkým tlakem. Body mohou být uloženy na povrchu i v hloubce, nejčastěji se nachází 

na úponech svalů, kloubních pouzdrech a ligamentech.  

Myofasciální spoušťové body (Trigger points, TrP) 

Tyto body označují oblast se zvýšenou citlivostí, ohraničené místo ve svalu, které 

vyvolává bolest šířící se ve svalu i na povrch těla. Pokud je Trigger point aktivní, 

vyvolá spontánně nebo při pohybu bolest do přenesené oblasti, která může být i 

vzdálená a nemusí korespondovat s dermatomem či areou nervinou. Pokud je latentní, 

aktivuje se při zvýšeném tlaku nebo podráždění jehlou (Rychlíková, 2004). Volním 
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úsilím se body přednostně aktivují a snižují tím ekonomičnost při zapojení svalu 

do pohybu (Rašev, 1992). Trigger point je výsledkem senzibilizace nociceptorů. 

Nociceptory se stanou citlivějšími v důsledku místní energetické krize a výsledkem je 

degenerativní přestavba v postižené tkáni (Simons, 1997). Podle Koláře (2009) 

představují lokální hypertonickou změnu svalové funkce, bod zvýšené iritability citlivý 

na tlak, který vyvolá přenesenou bolest a vegetativní příznaky. Po přebrnknutí 

svalového snopce dochází ke svalovému záškubu, který může být zaznamenán metodou 

EMG. TrP jsou ve zvýšeném napětí a mohou se objevit ve svalu hypo-, hyper- i 

normotonickém. Používá se pro ně více označení, např. tendomyóza, myotendinóza, 

myogelóza, fibrozitida. Nejčastěji se však užívá Trigger points. Nepostihují celý sval, 

ale jsou přítomné jen v určité oblasti svalových vláken. Jsou významné pro kompenzaci 

funkce, omezením pohyblivosti a tím ochranné stabilizaci u patologických situací. TrP 

souvisí se změnami dynamiky pohybu příslušného pohybového segmentu. Jejich 

lokalizace je v jednotlivých svalech typická a byla zmapována J. G. Travellovou a 

D. G. Simonsem (1992). Spoušťový bod je nejčastěji ve středu svalových vláken a tvoří 

zatuhlý snopec, který je namáhán tahem, což vede k přetížení. Napětí způsobuje 

nocicepci a vzniká entezopatie, tzv. úponový TrP.  Vzniká tak „Trigger point complex“, 

který je tvořen Trigger pointem a dvěma úponovými Trigger pointy. Každý bod má i 

svoji referenční zónu pro přenesenou bolest, kde může vyvolat i senzorické a 

vegetativní symptomy. Referenční zóna nemusí odpovídat dermatomům či aree 

nervinae. Podle Koláře (2001) existují i zřetězení mezi Trigger points. Toto systémové 

uspořádání je řízeno pravidly, např. pokud ovlivníme Trigger point v některém svalu, 

může dojít k uvolnění Trigger pointu i v jiném, zcela vzdáleném svalu. Trigger point tak 

nelze hodnotit jako izolovaný adaptační fenomén, ale jako součást svalových smyček. 

Tender points 

Tender points jsou bolestivé body, které se vyskytují u fibromyalgického 

syndromu. Nacházejí se v různých měkkých tkáních včetně svalů. V tomto případě není 

přítomen zatuhlý pruh, „přebrnknutí“ nevyvolá lokální záškub a komprese způsobí 

lokální a ne přenesenou bolest. Předpokládá se, že jejich příčinou jsou centrální nervový 

systém a biochemické změny (Kolář, 2009). 

Přenesená bolest 

Všechny změny a blokády se mohou projevit i ve vzdálených segmentech a vyvolat 

příznaky, které zdánlivě s poruchou nesouvisí. Přenesená bolest může vzniknout i 
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na základě aference z nemocných vnitřních orgánů. Častým zdrojem přenesené bolesti 

bývají jizvy (Rychlíková, 2004). 

Poruchy svalové funkce 

Svaly dělíme do dvou skupin: svaly posturální, které jsou vývojově starší a mají 

tendenci se zkracovat a svaly fázické, které jsou vývojově mladší a mají tendenci 

ochabovat. Vzájemný vztah těchto systémů musí být za fyziologických podmínek 

v rovnováze. Pokud dojde k jejich nerovnováze, mohou nastat poruchy 

(např. pohybového stereotypu), které vedou k přetěžování jednotlivých svalů, 

nesprávnému zatěžování páteře a vzniku vertebrogenních poruch. Svaly jsou složitě 

regulovány nervovým systémem. Pohybový stereotyp je soustava podmíněných a 

nepodmíněných reflexů vznikajících při opakování pohybu. Jejich kvalita a stupeň 

fixace závisejí na různých faktorech, proto nejsou neměnné (Rychlíková, 1985).  

Vertebrogenní poruchy 

Příčina těchto poruch vzniká v páteři. Příčin může být mnoho: zánětlivá 

onemocnění, degenerativní změny, nádory, onemocnění nebo nesprávná činnost svalů, 

neurologická onemocnění, poruchy látkové přeměny, vnitřní onemocnění, stavy 

po úrazech a v neposlední řadě také funkční poruchy (Rychlíková, 1985). 

Somatoviscerální a viscerosomatické vztahy 

Funkční kloubní blokády mohou vzniknout i na základě podráždění tkání, které 

jsou v souvisejícím segmentu. Příčinou tohoto podráždění je nejčastěji onemocnění 

orgánu se stejným nervovým zásobením. Tím se vyvolá reflexní odpověď, která může 

vést ke svalovým spazmům a následnému omezení pohybu v kloubu. Naopak funkční 

kloubní blokáda může vyzařovat do oblasti souvisejících orgánů a vyvolat tak podezření 

na jejich onemocnění. V tomto případě je nutné vyšetřit, zda se jedná o funkční poruchu 

či onemocnění orgánů (Rychlíková, 1985). Vnitřní orgány zpětně ovlivňují pohybový 

aparát, a to reflexně, kontaktně a metabolicky. Onemocnění močopohlavní soustavy 

mohou vyvolat reflexní blokády a změny v měkkých tkáních přes sympatikus v oblasti  

L1-4 a přes parasympatikus v oblasti S2-5. Pohybový aparát je s vnitřními orgány 

v těsném kontaktu, a proto se onemocnění vnitřního orgánu přenáší i na pohybový 

aparát. Ledviny jsou uložené podél páteře v oblasti Th11-L3. Zadní plochy ledvin jsou 

v kontaktu se svaly – nad 12. žebrem s bránicí, pod ním s m. psoas major - mediálně, 

m. quadratus lumborum - uprostřed a břišními svaly - laterálně (Tichý, 2009). 

Při onemocnění ledvin a močových cest vyzařuje bolest do břicha, podbřišku nebo 



31 

 

do kříže. Je přítomen spazmus m. iliopsoas, HAZ a spazmus paravertebrálních svalů, 

nejčastěji v oblasti Th6 až LS přechodu a blokáda Th10-L2 a sakroiliakálních kloubů 

(Rychlíková, 2004). Toto promítání do pohybového systému se projevuje 

tzv. viscerálním vzorcem, který je typický pro každý orgán. Tento vzorec tvoří různé 

reflexní změny v pohybovém systému reagující na interní nociceptivní dráždění. 

Viscerální vzorec pro ledviny předpokládá reflexní změny v oblasti  Th/L přechodu, 

omezení pohybu posledních žeber, spazmus m. psoas major, m. quadratus lumborum, 

m. piriformis, adduktorů stehna a erektorů trupu v Th/L oblasti a zhoršení funkce 

bránice (Kolář, 2009). Funkční vertebrogenní poruchy a reflexní změny se tedy mohou 

projevit omezením hybnosti v segmentu (tzn. blokádou) nebo zvýšením svalového tonu 

(tzn. spazmem) či spoušťovým bodem. V obou případech dochází k omezení hybnosti 

s možným výskytem bolesti (Jurová, 2009a). 

3.3.5 Funkční a strukturální porucha 

Klinickým projevem strukturální poruchy je porucha funkce. Pokud žádnou funkci 

neporušují, jsou klinicky němé.  Poruchy funkce mohou vznikat i bez strukturální 

poruchy, jsou reverzibilní, ale vždy se klinicky projeví. Pokud se vyskytují opakovaně, 

mohou být příčinou vzniku strukturální poruchy. Strukturální poruchy jsou často 

omezené na určitou lokalitu nebo substrát, zatímco funkční bývají zřetězené a postihují 

celou pohybovou soustavu.  Hodnocení funkce pohybového systému je velmi složité. 

Pohybový systém je totiž odrazem celého organizmu, který se neustále mění vlivem 

endogenních a exogenních příčin. Diagnostika funkce se proto opírá zejména 

o inspekční a palpační vyšetření, protože porucha funkce se projevuje zejména změnami 

napětí (Hanušová, 2005). Receptory pro bolest jsou uloženy na místech, kde vzniká 

napětí a je riziko přetížených hybných struktur. Je proto zřejmé, že bolest z dysfunkce 

pohybové soustavy patří mezi nejčastější formy bolesti. Zvýšené napětí a odpor tkání 

můžeme zjistit především palpací, která však není pokládána za věrohodnou metodu 

(Lewit, 2001). 

3.3.6 Funkční poruchy u transplantovaných jedinců 

U pacientů s renálním onemocněním předpokládáme funkční změny pohybového 

aparátu. Tyto změny mohly nastat v důsledku snížení pohybové aktivity nebo jako 

následek změn souvisejících s onemocněním či transplantací ledviny. Mezi časté 

funkční poruchy pohybového systému patří dysfunkce hlubokého stabilizačního 
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systému páteře (HSSP), vertebrogenní potíže, bolesti pohybového aparátu, snížení 

svalové síly, svalová zkrácení, poruchy koordinace a stability a další. Z posturálního 

hlediska dochází k rozvoji patologických hybných stereotypů. Děje se tak na základě 

obranné reakce organizmu pacienta na nociceptivní dráždění (Véle, 2006). Nociceptivní 

dráždění vzniká mimo jiné v důsledku onemocnění ledvin a následné transplantace 

(změna nitrobřišních tlaků v důsledku transplantovaného štěpu, apod). Dalším důvodem 

pro vznik patologických pohybových stereotypů je jizva po operačním vstupu, která se 

může hojit ad primam i ad secundam. Změna struktury na vazivovou mění i dráždivost 

této tkáně, což ovlivňuje i celý systém (Hanušová, 2005). S operačním zákrokem dojde 

k porušení jednotlivých vrstev hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP). 

Můžeme tedy očekávat následné narušení posturální funkce.  

3.4 Biomechanika páteře 

Lidská páteř se skládá ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových obratlů, 

které se srůstají do křížové kosti a 4-5 kostrčových  obratlů (Otáhal a kol., 2010). Páteř 

je opěrnou komponentou axiálního systému. Je to elastický, článkovaný a zakřivený 

sloupec, složený z velmi rozdílných částí, které mají odlišné biomechanické vlastnosti 

(Kolektiv autorů, 1997). Jeho funkcí je držet flexibilitu a pevnost (Otáhal a kol., 2010). 

Mechanická struktura systému obsahuje heterogenní mechanické vlastnosti, anizometrii 

a zátěžovou paměť. Pohyblivost a rozsahy pohybu jsou velmi proměnlivé. V oblasti 

hrudníku a pánve hraje roli tuhost vazby/konstrukce, navíc je v hrudníku intrathorakální 

tlak. Jakákoliv změna tvaru má proto významnou odezvu. V oblasti krční a bederní 

páteře způsobují tuhost zejména příslušné svalové partie díky svalovému napětí a 

v lumbální části navíc intraabdominální tlak. Pohyblivost páteře je tedy dána různou 

tuhostí jejich částí, typem a tvarem meziobratlových spojů, vazivovým aparátem a jeho 

mechanickými vlastnostmi. Meziobratlová ploténka je také součástí axiálního systému. 

Její funkcí je tlumení nárazů a vyplnění prostorů mezi obratli, čímž poskytují ochranu 

meziobratlovému spojení před přetížením. Ztráta mechanických vlastností je 

patogenetickým činitelem. Progreduje s věkem a závisí na zátěžové historii. Dochází 

ke ztrátě tlumivých ochranných vlastností, ke změně jejího tvaru a následně i funkce. 

Tím stoupá zatížení, kterému jsou vystaveny meziobratlová kloubní spojení. Stabilita 

axiálního systému je dána stálostí strukturálních vlastností a funkcí systému 

(tj. schopností regenerace). Z hlediska posturální stability je stabilita trupu závislá 

na muskulatuře a respiračních funkcích. Instabilita axiálního systému souvisí 
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s poruchami i v jeho podsystémech a jejím projevem nebo příčinou je svalová 

nerovnováha. Funkční stabilita je tedy dána fyziologickým tvarem skeletu, způsobilostí 

vaziva a funkcí svalového korzetu. Horizontální stabilitu zajišťují obratlové oblouky a 

pedikly (Kolektiv autorů, 1997). Mechanické interakce pohybového systému s okolím 

jsou při záměrné pohybové činnosti řízeny centrální nervovou soustavou. Funkční 

nastavení jednotlivých oddílů vychází z konkrétního pohybového záměru a směřuje 

ke specifické prostorové a časové aktivaci svalového systému. Kvalita řešení závisí 

na zkušenosti, motorické vybavenosti a stupni organizovanosti systému (Karas a 

kol., 1990). Existují různé klasifikace postižení páteře. V současnosti se využívá 

koncepce dle Margela a kolektivu, která pracuje s dvousloupcovým modelem páteře. 

Přední sloupec je tvořen obratlovým tělem, meziobratlovou ploténkou a podélnými 

vazy, zadní sloupec obratlovými oblouky, klouby a zadním ligamentózním komplexem 

(Nedoma, et al., 2006). 

3.4.1 Mechanické vlastnosti tkání 

Biologické materiály a tkáně jsou heterogenní, kompozitní a anizotropní systémy, 

které mají různé zátěžové odezvy v různých směrech. Mají schopnost adaptace, 

regenerace a změny struktury s ohledem na napěťový tok, zátěžovou historii, biologický 

věk a onemocnění. Šlachy a vazy jsou výrazně viskózně-elastické podle podílu elastinu 

a kolagenu. To určuje závislost zátěžové křivky na rychlosti deformace a rizikovou 

lokalitu ruptury. Kostní tkáň odolává tahové i tlakové námaze díky mineralizaci. Také 

reaguje na cyklickou zátěž tzv. únavovými jevy. Ty jsou závislé na viskózně-

plastických vlastnostech kostní tkáně. Kloubní chrupavka je viskózně-elastická 

struktura, která je permeabilní při zátěžovém a odlehčovacím cyklu. Projevuje se to 

zejména v tlumení rázových silových účinků a ve vlastnostech kloubního spojení. 

Svalová tkáň je aktivní generátor síly v pohybovém ústrojí. Vykazuje různé změny 

elasticity řízeným způsobem. Elasticita, viskozita a mechanický výkon v kloubu mají 

vliv na svalovou kooperaci a typický průběh podle typu pohybové činnosti (Kolektiv 

autorů, 1997). 

Obratle 

Obratel se skládá z těla a oblouku. Tělo tvoří spongiózní a kompaktní kosti, 

na které je přenášeno vertikální zatížení v poměru 75 % na kompaktní kost a 25 % 

na spongiózní kost (Kolektiv autorů, 1997).  Pevnost v tlaku u spongiózní kosti je 

2,9 MPa v ose páteře, 0,7 MPa v sagitální ose a 0,8 MPa ve frontální ose (Nedoma, 
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et al., 2006). Největší zátěž je vyvíjena na obratle bederní a dolní hrudní páteře, 

konkrétně na segment L5/S1. Funkcí oblouku je ochrana míchy a obratlové oblouky 

tvoří páteřní kanál. Jejich výběžky tvoří meziobratlové klouby, na které se upínají 

fixační vazy a svaly páteře (Kolektiv autorů, 1997). Jsou to paravertebrální svaly, 

m. iliopsoas a svaly trupu. Funkčně obratlová těla a disky tvoří tlakový sloupec a 

obratlové oblouky, intervertebrální klouby a vazy tahový sloupec. (Nedoma, et al., 

2006). 

Meziobratlové destičky 

Destička je vazivový disk obalený kolagenem. Tlumí a absorbuje statické a 

dynamické zatížení páteře. Pokud je zatížení statické, destička je jako z pružných 

koncentrických prstenců, které se napínají a rovnoměrně oplošťují. Další částí destičky 

je téměř nestlačitelný nukleus pulposus. Pokud je zatížení dynamické a zátěž je 

nerovnoměrná, dochází k vytlačování nukleus k natahované straně (Kolektiv autorů, 

1997). Jsou významnou strukturální a funkční součástí páteře, protože zajišťují její 

axiální stabilitu. Jejich flexibilita umožňuje pohyb v rovině sagitální, frontální i 

horizontální (Kasík a kol., 2002). 

3.4.2 Funkční anatomie páteře 

Páteř dospělého člověka má typický tvar díky zakřivením, která jsou v sagitální i 

frontální rovině. Ta dodávají páteři pružnost. V sagitální rovině je to lordosa, která je 

obloukovité vyklenutá (konvexní) dopředu, a kyfosa, která je naopak obloukovitě 

vyklenutá dozadu. Zakřivení se na páteři kraniokaudálně střídají. Rozlišujeme tedy 

lordosu krční s vrcholem C 4-C 5, bederní s vrcholem L 3-L 4 a kyfózu hrudní 

s vrcholem Th 6-Th 7 (Čihák, 2001).  

Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment. Tvoří ho sousedící 

obratlová těla, pár meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky a vazivo se svaly. 

Z hlediska jeho funkce tvoří nosnou a pasivně fixační část páteř a vazy, 

hydrodynamickou část meziobratlová destička a cévní systém a kinetickou a aktivně-

fixační část klouby a svaly. (Kolektiv autorů, 1997) 

3.4.3 Stabilita páteře 

Na stabilitu páteře může být nahlíženo z různých aspektů. Posturální aspekt 

zahrnuje stabilizační vlastnosti axiální kostry a trupu, lokomoci a manipulaci, které 
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reprezentují zátěž. Stabilita trupu závisí na její muskulatuře a respiračních funkcích 

(Kolektiv autorů, 1997). 

U páteře se využívá koncept neutrální zóny podle Panjabiho. Při pohybu jednoho 

obratle vůči druhému existuje určitá oblast, kde je kladen minimální odpor všech 

struktur páteře. Pozice neutrální zóny je nastavení pohybového segmentu páteře, kdy se 

vektorový součet sil rovná nule a chrání tedy páteř před přetížením. Naopak nestabilita 

značí rozšíření neutrální zóny, ztrátu pasivní podpory a posun fyziologické nebo 

anatomické bariéry. Může být kompenzována svalovou stabilizací. Pokud je 

nedostatečná, dochází k mikrotraumatizaci intervertebrálních kloubů, meziobratlových 

disků a dalších měkkých tkání (Kolář, 2009).  

Páteř je velmi nestabilní systém, který musí v každém okamžiku vyrovnávat pozice 

jako prevenci kolapsu. Jde o kompozitní systém, ve kterém působí síly ze všech směrů. 

Systém je nepřetržitě vychylován z rovnováhy a svaly, vazy a jejich kontrola zajišťují, 

aby nedošlo k překročení limitu a následně k pádu. Proces si můžeme představit jako 

koordinaci funkce svalů zad (všech jeho 4 vrstev) ve smyslu zkracovací synergie. 

Pro správnou funkci a kineziologii je nutné zajistit správnou pozici pánve jako celku, 

která představuje pevný základ a neposledně správnou pozici hlavy. Jakékoliv 

vychýlení pozice pánve se musí projevit v pozici obratlů. Delší patologická pozice 

pánve může vést ke vzniku degenerativních chorob. Aby svaly zad mohly pracovat 

trvale, musí být v isotonické kontrakci a nemohou být v kontrakci isometrické (Otáhal a 

kol., 2010). Kvůli tomu je podle Otáhala a kol. (2010) vhodnější mluvit o systému 

poskytujícím koordinaci aktivace příslušných svalů, které udržují labilní axiální systém 

v optimální pozici pro danou aktivitu. Pokud je v jedné ze součástí tohoto komplexního 

systému porucha, nastává patologický proces, ve kterém se na počátku objevuje bolest a 

na konci dochází k degenerativním strukturálním změnám na jednotlivých úrovních. 

Tyto změny ovlivňují kloubní vůli. Pokles rozsahu pohybu v jistém směru a naopak 

nárůst rozsahu ve směru sousedním je častým důsledkem blokády. Požadavky na pohyb 

okolních segmentů vzrůstají, aby umožnily páteři zvládat výkon své funkce 

s minimálním nebo ideálně žádným omezením. To zjevně vede k nárůstu napětí ve 

všech strukturách.  

Cílený pohyb můžeme volně kontrolovat, zatímco reaktivní stabilizační funkce 

probíhají bez volní kontroly, tedy automaticky. Posturální vzor stabilizace páteře je 

se svým kineziologickým obsahem uložen v centrální nervové soustavě jako program 

(Máček, Radvanský, 2011).  
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Celkovou stabilitu tvoří 3 části: 

a) pasivní, kterou tvoří kostěné a chrupavčité struktury a ligamenta, 

b) aktivní, tvořenou svaly, které se přímo stabilizace zúčastňují, 

c) neurální, prostřednictvím aktivní složky. 

Pokud dojde k dysfunkci některé z těchto částí, reaguje organizmus kompenzací 

(tj. normalizací funkce), adaptací (tj. normalizací funkce se změnou ve stabilizačním 

systému), nebo celkovou dysfunkcí při větším postižení (Panjabi, 1992). 

Svaly a jejich mechanické vlastnosti významně ovlivňují biomechaniku páteře. 

Důkazem jsou změny tuhosti páteře během dýchacího cyklu. Rytmické střídání nádechu 

a výdechu je doprovázeno typickou meziobratlovou pohyblivostí a sekundárně vyvolává 

dynamické procesy v páteři (Otáhal a kol., 2010). 
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4 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit aktuální stav funkčních poruch 

pohybového systému u jedinců do jednoho roku po transplantaci ledviny.  

Dílčí cíle:  

a) zhodnotit aktuální stav co nejdříve po transplantaci ledviny a následně 

s odstupem 3 měsíců.  

b) porovnat výskyt funkčních poruch pohybového systému u dialyzovaných 

pacientů, u kterých výzkum tohoto typu proběhl v minulosti, a u osob 

bez renálního onemocnění. 

 

Porovnání skupin navzájem je orientační vzhledem k různým faktorům etiologie 

funkčních poruch pohybového systému. Prioritní je porovnávání zjištěných funkčních 

poruch pohybového systému v časovém odstupu. 

4.1 Výzkumné otázky 

 Má transplantace ledviny vliv na vznik funkčních poruch pohybového 

systému? 

 Dochází ke snížení výskytu funkčních poruch pohybového systému 

s časovým odstupem od transplantace ledviny? 

4.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Jedinci po transplantaci ledviny mají funkční poruchy pohybového 

systému. 

Hypotéza č. 2: Funkční poruchy pohybového systému budou ustupovat vzhledem 

k časovému odstupu od transplantace.  

4.3 Úkoly práce 

i. Literární rešerše klíčových pojmů výzkumu (funkční poruchy pohybového 

systému, transplantace ledvin). 

ii. Vybrat probandy po transplantaci ledvin cca do jednoho roku. 

iii. Zvolit testy vhodné k hodnocení funkčních poruch pohybového systému, které 

budou vhodné k použití v terénních podmínkách a pro účely našeho výzkumu. 

iv. Provést vlastní výzkumné šetření. 
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v. Výsledky experimentální skupiny porovnat se standardem (kontrolní skupina) a 

výzkumem provedeným u dialyzovaných osob. 

vi. Zhodnotit možné vazby mezi diagnózou, časovou délkou od transplantace a 

zdravotním stavem jedinců.  
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5 METODIKA 

5.1 Základní použitý metodologický princip 

Diplomová práce je zpracována formou analyticko – experimentální studie, ve které 

proběhlo testování 2 skupin s dostupným výběrem jedinců. Testování probíhalo pomocí 

vybraných testů zaměřených na funkční poruchy pohybového systému a byly sledovány 

a porovnány parametry v jednotlivých skupinách i časových rozmezích. Projekt byl 

schválen Etickou komisí UK FTVS (viz Příloha č. 1). 

Výsledky testování byly zpracovány v MS Office Excel, kde byly vytvářeny 

tabulky a grafické znázornění výsledků.  

Studie byla provedena v každé skupině pouze na několika jedincích, proto nelze 

výsledky, úvahy a hypotézy zobecňovat na všechny osoby po transplantaci ledviny či 

docházející na dialyzační léčbu. Proto by na tuto pilotní studii mohl v budoucnosti 

navazovat grantový projekt, který by dosažené výsledky potvrdil nebo vyvrátil. 

Pokud výsledky výzkumu potvrdí naše hypotézy, mohly by se stát podkladem 

pro další studie věnující se této problematice a prohloubit tak poznatky získané 

z odborné literatury, praxe a vlastních zkušeností. Následně by bylo možné zjistit, jaké 

adekvátní terapeutické metody a postupy by bylo vhodné zvolit, abychom předešli 

vzniku funkčních poruch pohybového systému, které mohou být spojené se zvýšeným 

výskytem vertebrogenních potíží a to zejména u populace seniorů, která mezi jedinci 

s chronickým selháváním ledvin převažuje. Současně by bylo možné pozitivně ovlivnit 

celkovou funkční schopnost, mobilitu a soběstačnost, a tím přispět ke zvýšení kvality 

života sledovaných jedinců.  

Limity mých možností pro zvýšení platnosti výsledků spočívají v tom, že nebylo 

možno získat větší počet testovaných jedinců vzhledem k počtu transplantovaných osob 

žijících trvale na území Prahy, a tím vytvoření větší randomizované skupiny. Dalším 

limitem bylo časové omezení při provádění studie. 

5.2 Sledovaný soubor 

Do studie byly zařazeny dvě skupiny po 15 osobách. Jednu skupinu tvořili jedinci 

po transplantaci ledviny, druhou skupinu osoby bez renálního onemocnění. Soubor 

transplantovaných pacientů (TS) byl rozdělen podle odstupu od provedené 

transplantace. Skupina obsahovala 15 transplantovaných jedinců -  z toho 8 mužů a 

7 žen ve věku 51-79 let. Věkový průměr sledovaného souboru byl 62,5 ± 7,6 let. 
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Kontrolní skupinu (KS) tvořilo 15 osob bez renálního onemocnění – 7 mužů a 8 žen 

ve věku 45-76 let. Věkový průměr sledovaného souboru byl 58,3 ± 8,6 let. 

Výzkum všech probandů probíhal za stejných podmínek bez ohledu na jejich 

individuální odlišnosti. Všichni jedinci se účastnili studie dobrovolně, od každého 

jedince byl získán informovaný souhlas (viz Příloha č. 2) a bylo respektováno 

rozhodnutí a přání daného probanda. U transplantovaných osob byly hodnotící techniky 

provedeny na Klinice nefrologie, TC IKEM v Praze. Osoby bez renálního onemocnění 

byly testovány v prostorách FTVS UK v Praze. Testování proběhlo v předem určených 

termínech, v tříměsíčních časových odstupech jako vstupní a výstupní měření. 

Vzhledem k charakteru testování bylo preferováno individuální hodnocení. Parametry 

získané testováním pravděpodobně nebudou platit pro ostatní jedince s transplantací 

ledviny či docházející na dialyzační léčbu. 

Někteří pacienti, kteří byli součástí našeho výzkumného souboru, spadají 

v současné době do sledování v rámci grantového projektu IGA MZ ČR NS 10518-

3/2009. Odpovědný řešitel: Prof. MUDr. V. Teplan, DrSc., Klinika nefrologie TC 

IKEM, Praha. 

Tabulka č. 1: Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny 

po transplantaci ledviny (n = 15; 8 mužů a 7 žen) – vybrané antropometrické 

parametry 

 

 

 

Tabulka č. 2: Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny bez 

renálního onemocnění (n = 15; 7 mužů a 8 žen) – vybrané antropometrické 

parametry 

  Věk [rok] Hmotnost [kg] Výška [cm] BMI 

Průměr 58,3 76,8 171,2 26 

SD 8,6 18,1 7,7 4,9 

Tabulka č. 3: Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny 

sledovaného souboru (n = 30, 15 mužů a 15 žen) – vybrané antropometrické 

parametry 

  Věk [rok] Hmotnost [kg] Výška [cm] BMI 

Průměr 60,4 77,8 170,2 26,7 

SD 8,1 17,1 8,1 5,2 

 

  Věk [rok] Hmotnost [kg] Výška [cm] BMI 

Průměr 62,5 78,9 169,2 27,5 

SD 7,6 16,5 8,6 5,4 
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5.3 Měřící techniky a metody sběru dat  

Na začátku vyšetření byla odebrána anamnéza formou anamnestické ankety 

zaměřené na údaje o poruchách pohybového systému (viz Příloha č. 3). Tato typizovaná 

anketa byla použita již v rámci grantového projektu Kvalita života dialyzovaných 

jedinců České republiky a možnosti jejího ovlivnění pohybovou intervencí (GAČR 

č. 406/07/P443). Následně byla doplněna rozhovorem vedeným fyzioterapeutem. 

Dále byl proveden kineziologický rozbor a hodnocení postury z fotografie pacientů 

- zepředu, zezadu a ze strany. Hodnoty z fotografie byly pořízeny před černou rastrovací 

mřížkou (50 x 50 mm) na bílém pozadí umístěném na stěně za probandy (viz 

Příloha č. 4). Hodnocení prováděli vždy 3 fyzioterapeuté nezávisle na sobě formou 

vyplněného protokolu a za výsledek byla považována odpověď, která se vyskytovala 

nejčastěji. 

Při vyšetření stoje na dvou vahách podle Lewita (2003) byly používány dvě shodné 

elektronické osobní váhy, vyšetřovaná osoba byla instruována, aby zatěžovala obě 

extendovavé dolní končetiny stejně. Jedná se o zkoušku schopnosti pacienta správně 

odhadovat, přičemž obvykle se spontánně zatěžuje stojná noha. 

5.3.1 Funkční vyšetření páteře 

V rámci funkčního vyšetření páteře podle Haladové a Nechvátalové (2003) byly 

provedeny tyto orientační zkoušky: 

Čepojova zkouška – se zabývá rozsahem pohybu krční páteře do flexe. Měří se 

kraniálně 8 cm od trnu obratle C7. Při maximálním předklonu dochází u zdravých osob 

k prodloužení vzdálenosti nejméně o 3 cm. 

Stiborova zkouška – určuje pohyblivost hrudní a bederní páteře. Výchozími body 

jsou trn obratle L5 a C7. Při zkoušce změříme jejich vzdálenost a při uvolněném 

předklonu se normálně prodlouží nejméně o 7-10 cm. 

Schoberova zkouška – se zaměřuje na rozvíjení bederní páteře. Výchozím bodem je 

trn obratle L5, od kterého naměříme 10 cm kraniálně, kde si poznamenáme druhý bod. 

Při volném předklonu se u zdravé páteře prodlouží tato vzdálenost nejméně na 14 cm. 

Ottův inklinační úhel – vyjadřuje pohyblivost hrudní páteře při předklonu. Od trnu 

obratle C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem, při předklonu se prodlouží nejméně 

o 3,5 cm. 
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Ottův deklinační úhel – vyjadřuje pohyblivost hrudní páteře při záklonu. Od trnu 

obratle C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem, při záklonu se zmenší průměrně 

o 2,5 cm. 

Lateroflexe – je vyšetřována ve vzpřímeném stoji, záda opřena o stěnu, paže podél 

těla, dlaně směřují k tělu a prsty jsou nataženy. Na stehně označíme bod, kam dosahuje 

špička nejdelšího prstu. Testovaný provede úklon a označíme, kam dosáhnul nejdelším 

prstem. Změříme vzdálenost mezi oběma body oboustranně v cm. 

Thomayerova zkouška – vyjadřuje pohyblivost celé páteře. Testovaný provede 

ve stoji předklon a měříme vzdálenost mezi špičkou 3. prstu a podlahou. 

5.3.2 Palpační vyšetření svalů 

Palpační vyšetření svalů bylo zaměřeno na oblast zad a pomocné dechové svaly. 

Vleže na břiše palpujeme paravertebrální svaly podle Grosse et al. (2005) laterálně 

od trnových výběžků, dále horní část m. trapezius od zevního týlního hrbolu 

laterokaudálně ve směru vláken. 

Vsedě vyšetřujeme m. sternocleidomastoideus. Vyzveme pacienta, aby uklonil 

hlavu na vyšetřovanou stranu a rotoval na stranu opačnou. Tímto manévrem vystoupí 

m. sternocleidomastoideus, vyšetříme jeho dolní úpon na manubrium sterni a mediální 

části klíčku a pokračujeme laterolaterálně ve směru svalových vláken k processus 

mastoideus. 

Mm. scalení vyšetříme přiložením prstů na laterální stranu krku s úklonem hlavy 

na protilehlou stranu. M. scalenus anterior vyšetřujeme od předního hrbolku příčných 

výběžků obratlů C páteře, medius od zadních hrbolků příčných výběžků až k úponům 

obou svalů na 1. žebro a m. scalenus posterior od zadních hrbolků příčných výběžků 

C4-6 k 2. žebru.  

Vleže na zádech vyšetříme m. pectorales major. Jeho klavikulární část začíná 

od sternální třetiny klíčku, sternální část od prsní kosti a žeberních chrupavek a břišní 

část od pochvy přímých břišních svalů. Všechny části se společně upínají se jako vějíř 

na kosti pažní, čímž tvoří přední řasu axily. Dále nastavíme horní končetinu do abdukce 

v ramenním kloubu, semiflexe v loketním kloubu a prohmatáváme sval, přičemž 

postupně suneme horní končetinu kraniálně tak, aby došlo k napínání distálnějších 

vláken. 
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5.3.3 Orientační vyšetření hlubokého stabilizačního systému  

Na testování hlubokého stabilizačního systému byl využit výběr ze zkoušek dle 

Koláře (2009). 

Vyšetření dechového stereotypu - posuzuje aktivaci bránice a její spolupráci 

s břišními svaly. Vyšetření je prováděno vleže na zádech, palpuje se dolní hrudník a 

zjišťuje se, zda u testovaného převládá brániční nebo kostální dýchání. Sleduje se pohyb 

žeber a hrudníku. Při bráničním způsobu dýchání se při nádechu aktivuje bránice, 

sternální kost se pohybuje ventrálně, dolní část hrudníku se rozšiřuje laterálně a 

předozadně. Pomocné dechové svaly (skalenové svaly, prsní svaly a horní část 

trapézového svalu) jsou relaxovány. Při kostálním způsobu dýchání se zapojují 

pomocné dechové svaly, což může vést k přetěžování krční páteře. 

Extenční test – se provádí vleže na břiše, testovaný zvedne hlavu nad podložku a 

provede pohyb do mírné extenze páteře, kde pohyb zastaví. Sledujeme koordinaci 

zádových svalů a laterální skupiny břišních svalů, příp. zapojení ischiokrurálního 

svalstva a m. triceps surae, postavení a souhyb lopatek. Fyziologicky se při extenzi 

aktivují extenzory páteře a laterální skupina břišních svalů. Při poruše stabilizace se 

výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo dolní hrudní a horní bederní páteře a 

neaktivuje se laterální skupina břišních svalů. Dále se nadměrně aktivují ischiokrurální 

svaly a m. triceps surae. 

Test flexe trupu – se provádí v poloze na zádech, testovaný provede pomalou flexi 

krku a postupně i trupu. Sledujeme chování hrudníku během pohybu, kdy se aktivují 

břišní svaly (i laterální skupina) a hrudník zůstává v kaudálním postavení. 

Při insuficienci se hrudník a klíční kosti pohybují kraniálně, laterální skupina břišních 

svalů se vyklenuje a může se objevit břišní diastáza. Zapojuje se m. rectus abdominis a 

m. obliquus externus abdominis, zatímco bránice a laterální skupina břišních svalů se 

nezapojuje. 

Test břišního lisu – testuje se vleže na zádech a dolní končetiny jsou nad podložkou 

v trojflekčním postavení opřeny o horní končetinu testujícího. Hrudník je pasivně 

nastaven do kaudálního postavení. Postupně snižujeme oporu dolních končetin a 

testovaný se snaží je udržet samostatně. Sledujeme zapojení břišních svalů a chování 

hrudníku. Správné provedení znamená rovnoměrnou aktivaci břišních svalů, hrudník 

v kaudálním postavení a v dolní části rozšířen laterálně. Pokud je přítomna insuficience, 

převládá dominance horní části m. rectus abdominis a laterální skupina břišních svalů 
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vykazuje minimální nebo žádnou aktivitu. Umbilicus může migrovat kraniálně, hrudník 

je v inspiračním postavení a výrazně se aktivují paravertebrální svaly. 

5.3.4 Orientační vyšetření stereotypu dýchání  

Stereotyp dýchání byl vyšetřován vleže na zádech podle Lewita (2003), kdy by 

mělo převládat břišní dýchání. Ruce vyšetřujícího jsou přiloženy na dolní žebra z obou 

stran. Při správném dýchání by se ruce měly od sebe vzdalovat na šířku hrudníku.  

Pokud se zvedají, svědčí to o horním typu dýchání. Hrudník může být potom trvale 

v inspiračním postavení i v klidu, což vede k přetížení nádechových pomocných svalů. 

Nádech a výdech mají být přibližně stejně dlouhé, mají být slyšitelné, obličejové 

svalstvo uvolněné (zejména rty, tváře a jazyk).   

5.3.5 Test Sed-stoj (Chair-stand test)  

Tento test je součástí souborů Senior fitness test podle autorů Rikliho a Jonese 

(2001). Senior fitness test vychází ze všeobecných činností ve smyslu ADL, na které 

jsou potřeba funkční pohyby závislé na dostatečných fyziologických rezervách (Rikli, 

Jones, 2002). Každý test má stanovené výkonností normy, které vyplynuly z národní 

studie v USA (Rikli, Jones, 1999). Účelem Chair-stand testu je hodnocení svalové síly 

dolní poloviny těla, tzn. dolních končetin a hýždí. Testovaný se posadí do středu židle, 

chodidla má položena na zemi a paže zkřížené přes hrudník. Na povel se postaví a opět 

sedne. Hodnotí se počet jednotek „Sed-stoj“ za 30 s. Rizikové hodnoty jsou méně než 

8 jednotek (Rikli, Jones, 2001). Funkčně je Sed-stoj důležitý např. při vstávání, 

nastupování a vystupování v MHD apod. (Mahrová a kol., 2006). 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Anamnestická anketa  

 Pro doplnění hodnocení funkčního stavu každý testovaný vyplnil anamnestickou 

anketu, která se z velké části vztahovala k pohybovému systému. Anketa zahrnovala 

otázky týkající se pracovní anamnézy, kde jsme došli k zjištění, že před započetím 

dialyzační léčby pracovalo na plný úvazek 53 % testovaných, na částečný 27 % a 

bez zaměstnání bylo 20 %. Nyní je 33 % testovaných v invalidním důchodu a zbylých 

67 % ve starobním důchodu.  

 

  

Graf č. 1: Zaměstnání před započetím 

dialyzační léčby 

Graf č. 2: Současné zaměstnání 

 Pro ohodnocení celkové pohybové aktivity u osob po transplantaci ledviny jsme 

zjišťovali, zda se věnují nějaké sportovní aktivitě a jak často. V minulosti se pohybové 

aktivitě věnovalo rekreačně 53 % dotazovaných, kondičně 7 % a vrcholově 27 %. Mezi 

tyto sporty patřily např. cyklistika, parašutizmus, stolní tenis, košíková, odbíjená, 

kopaná, atletika, sportovní gymnastika a další. V současnosti se pravidelné pohybové 

aktivitě věnuje 87 % dotazovaných, a to zejména práci na zahradě (40 %), pravidelným 

procházkám (27 %) a kondičnímu cvičení (13 %).  

 

  

Graf č. 3: Pravidelná pohybová 

aktivita v minulosti 

Graf č. 4: Pravidelná pohybová aktivita 

v současnosti 
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Potíže s pohybovým systémem udává 53 % dotazovaných, z toho nejčastější potíže 

jsou s páteří (20 %), kyčelními a kolenními klouby (20 a 13 %). Charakter těchto potíží 

je především omezení pohybu (50 %), bolest (38 %) a snížení svalové síly (12 %). 

Při výskytu bolesti šlo v 67 % případů zejména o bolest bodavou a v 33 % tupou bolest. 

Tyto potíže jsou vázané na počasí (62 %), prochlazení (25 %) a alergie (13 %). Jako 

pohyb, který potíže zhoršuje, byla nejčastěji udávaná chůze (50 %), naopak pohyb, díky 

kterému potíže odezní, je podle výsledků leh (50 %).  

 

 

Graf č. 5: Přítomnost potíží s pohybovým systémem 

Všichni dotazovaní jsou schopni samostatné chůze. Denně nejčastěji ujdou 1-2  km 

(40 %) a 5 km (33 %), týdně pak 3 km (33 %) a 10 km (33 %). Rychlost chůze je 

v 60 % případů normální, v 33 % svižná a v 7 % pomalá. Rychlejší chůzi pak brání 

u 50 % probandů únava, u 42 % potíže s dýcháním a u 25 % bolest.  

Anketa se zaměřila i na pohybové potíže při ADL. Bylo zjištěno, že 60 % 

dotazovaných nemá potíže při ADL, 20 % má potíže při vstávání, 13 % s nakupováním 

a 7 % s chůzí do/ ze schodů. Kompenzační pomůcky používá je 33 % dotazovaných, 

z toho v 80 % elastické punčochy a zbylých 20 % francouzské hole. 

 

  

Graf č. 6: Rychlost chůze Graf č. 7: Pohybové potíže při ADL 
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Anamnestická anketa, která byla zpracována u předešlého testování dialyzované 

skupiny, zjistila následující výsledky: nejčastější potíže s pohybovým systémem, 

konkrétně 63 %, se týkají páteře. Kromě toho 63 % procent dotázaných udává bolesti 

zad a shodné procento i omezenou pohyblivost. Výskyt bolesti dosáhl 81,5 %. 

Samostatné chůze je schopno 96 % dialyzovaných jedinců. Denně nejčastěji ujdou 

1-4 km, což potvrdilo 37 % probandů.  

 Po zhodnocení ankety tedy vyplývá, že celková pohybová aktivita 

u dotazovaných je vyšší než při dialyzační léčbě a všichni jsou nyní ve starobním nebo 

invalidní důchodu. 

6.2 Kineziologický rozbor  

Z výsledků kineziologického rozboru osob po transplantaci ledviny jsme vybrali 

nejvýraznější odchylky od všeobecné normy. Hodnocení vstupního kineziologického 

rozboru je následovné:  

- Výskyt oboustranného plochonoží byl zaznamenán v 53 % případů, deformity 

nohy a prstů v 60 %, z toho nejčastěji se vyskytoval hallux valgus a kladívkovité 

prsty. 

- Výskyt hypotrofie svalů končetin se objevil u 86 % jedinců - zejména 

m. quadriceps femoris (62 %). 

- Ochablé břišní svalstvo se vyskytovalo v 86 % a oslabené hýžďové svalstvo 

v 80 %. 

- Asymetrie trupu s rozdílnou výškou ramen byla zaznamenána v 80 % případů a 

elevace pánve v 53 %. 

- Postavení pánve do anteverze se vyskytovalo u 67 % studovaných, do retroverze 

u 7 % a v ose bylo u 26 %. 

- Patologie v zakřivení páteře ve frontální ose byla v 46 %, v sagitální ose v 86 %. 

- Nejčastější patologií byla hyperkyfóza hrudní páteře (64 %) a oploštěná bederní 

i krční lordóza shodně (31 %). V 46 % případech bylo přítomné zalomení 

v Th-L přechodu i přetížení C-Th přechodu.  

- Nejčastějším patologickým postavením hlavy byl předsun (86 %) a lateroflexe 

(33 %). 
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Hodnocení výstupního kineziologického rozboru je následovné: 

- Přítomnost oboustranného plochonoží se zvýšila na 60 %, četnost deformit nohy 

a prstů byl beze změn. 

- Výskyt hypotrofie svalů končetin se snížil na 66 %, nejvýrazněji hypotrofický 

m. quadriceps femoris ve 40 %. 

- Ochablé břišní svalstvo bylo zaznamenáno v 80 % a oslabené hýžďové svalstvo 

v 66 %, u obou došlo ke snížení výskytu. 

- Rozdílný byl i výskyt asymetrie trupu s rozdílnou výškou ramen – nyní pouze 

u  66 % a elevace pánve ve 40 %. 

- Změna nastala i u anteverzního postavení pánve, které je přítomno v 60 % 

případů, retroverzní postavení v 7 % a v ose byla pánev ve 33 %. 

- Výskyt patologického zakřivení páteře byl snížen v obou osách - ve frontální 

na 33 % a v sagitální na 73 %. Shodný byl výskyt hyperkyfózy hrudní páteře, 

oploštělé C a L lordózy -   45 %. V 18 % bylo přítomné zalomení v Th – L 

přechodu a v 27 % přetížení C – Th přechodu. 

- Nejvýznamnějším patologickým postavením hlavy nadále zůstal předsun, nyní 

však jen v 60 % a lateroflexe v 33 %. 

 

 

Graf č. 8: Výsledky kineziologických rozborů 
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6.3 Vyšetření stoje na dvou vahách  

Při stoji na dvou vahách bylo rozdílné zatížení končetin u všech probandů, u 40 % 

spadala hodnota do mezí normy. V grafu č. 9 lze sledovat vývoj odchylek při vyšetření 

stoje na dvou vahách, kdy došlo ke zvýšení počtu osob s odchylkou do 2 kg na 60 %. 

 

 

Graf č. 9: Stoj na 2 vahách 

6.4 Funkční vyšetření páteře 

6.4.1 Čepojova zkouška  

Z grafu č. 10 vyplývá, že došlo ke zvýšení rozsahu pohybu krční páteře do flexe. 

Výrazný je zejména nárůst při rozsahu 1,5 cm o 13% a při rozsahu 2 cm o 40%. 

Kontrolní skupina dosáhla nejčastějších výsledků při rozsahu 2 cm (26 %), 2,5 cm 

(26 %) a 3 cm (20 %). Při porovnání s normou, která činí nejméně 3 cm, bylo přítomno 

omezení u všech probandů transplantované skupiny, v dialyzované skupině u 80 % 

jedinců a v kontrolní skupině u 80 % testovaných osob.  
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Graf č. 10: Čepojova zkouška 

6.4.2 Stiborova zkouška  

Zatímco při prvním testování převládaly u Stiborovy zkoušky rozsahy 6 a 7 cm, 

při kontrolním testování došlo k zvětšení rozsahů pohyblivosti hrudní a bederní páteře, 

zejména u hodnot 8 cm – na 20 %, 10 cm – na 20 % a 11cm – na 13 %. U kontrolní 

skupiny převládal rozsah 7 cm – 26 %, u hodnot 8, 9 a 10 cm shodně po 20 %. 

 

 

Graf č. 11 – Stiborova zkouška 

6.4.3 Schoberova zkouška  

Schoberova zkouška potvrdila stoupání hodnot rozvíjení bederní páteře 
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pohybovalo 73 % jedinců. Kontrolní skupina dosahovala nejčetnější rozsahy od 4 cm 

do 6 cm s počtem 80 % testovaných.  

 

 

Graf č. 12: Schoberova zkouška 

6.4.4 Ottův inklinační a deklinační úhel  

Pohyblivost hrudní páteře do předklonu se zvýšila z hodnoty 1 cm na hodnoty 

2-3 cm u 60 % testovaných. Do záklonu převažovaly u obou testování hodnoty 1 a 2 cm 

u 86 % měřených jedinců. Kontrolní skupina dosahovala v předklonu u hodnot 2-4 cm 

53 % hodnocených, do záklonu byly nejvíce zastoupeny hodnoty 1, 1,5 a 2,5 cm shodně 

u 20 % testovaných. Při porovnání s normou, která činí při inklinační vzdálenosti 

3,5 cm, bylo přítomno omezení u všech probandů transplantované skupiny, u 93 % 

jedinců dialyzované skupiny a u 53 % testovaných v kontrolní skupině. 

 

  

Graf č. 13: Ottův inklinační úhel Graf č. 14: Ottův deklinační úhel 

 

 

0

2

4

6

8

2 3 4 5 6 10 12

p
o

č
e
t 
p

ro
b

a
n

d
ů

zvýšení rozsahu bederní páteře [cm]

TS (vstup) TS (výstup) KS

0

2

4

6

8

0 0,5 1 1,5 2 3 4

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

zvýšení rozsahu hrudní páteře [cm]

TS (vstup) TS (výstup) KS

0

2

4

6

8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

zvýšení rozsahu hrudní páteře [cm]

TS (vstup) TS (výstup) KS



52 

 

6.4.5 Lateroflexe  

Hodnoty lateroflexe nevykázaly výraznou změnu při kontrolním testování. 

Kontrolní skupina nejčastěji dosahovala hodnot 10 – 15 cm, a to v 53 %. Při porovnání 

těchto hodnot se skupinou transplantovaných jedinců byly přítomny ve 26 % případů. 

Dle výsledků nebyl výrazně omezený úklon na jednu stranu ani v jedné měřené skupině.  

 

  

Graf č. 15: Lateroflexe vlevo Graf č. 16: Lateroflexe vpravo 

6.4.6 Thomayerova zkouška 

Výsledky Thomayerovy zkoušky poukázaly na zlepšení hodnot pohyblivosti celé 

páteře. Zatímco při prvním testování tvořily hodnoty v rozmezí -11 cm až -23 cm 46% 

měřených rozsahů, u druhého testování to bylo již pouze 20 %. Při testování kontrolní 

skupiny byly zjištěny nejvyšší četnosti u hodnot +5 cm (ve 20 %), 0 cm (ve 20 %) a 

10 cm (ve 26 %). 

 

 

Graf č. 17: Thomayerova zkouška 
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6.5 Palpační vyšetření  

Jak vyplývá z grafů, ke zlepšení tonu, snížení přítomnosti Trigger pointů a 

normalizaci aktivity testovaných svalů došlo u paravertebrálních svalů, kde normotonus 

dosáhl 60 %, u m. sternocleidomastoideus, kde normotonus dosáhl 66 % a 

u m. pectorales, kde normotonus dosáhl 80 %. U m. trapezius a mm. scalení nedošlo 

k výrazným změnám v tonu a přítomnosti Trigger pointů. 

U kontrolní skupiny se nejvíce normotonními svaly staly m. pectorales a 

m. sternocleidomastoideus shodně v 80 %, naopak nejvíce hypertonním svalem je 

m. trapezius v 60 %, následován mm. scalení v 46 %. 

Nejpostiženější oblastí byl u obou skupin horní hrudník, kde byl výskyt hypertonu 

palpačně v m. trapezius a mm. scalení. Téměř ve všech hodnotách pak následovala 

oblast paravertebrálních svalů horní bederní páteře. U dialyzované skupiny převládal 

hypertonus paravertebrálních svalů dolní hrudní páteře u všech probandů. 

 

 

 

Graf č. 18: Palpační vyš. paravertebrálních svalů 
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Graf č. 19: Palpační vyš. m. pectorales svalů 

 

 

 

Graf č. 20: Palpační vyš. m. sternocleidomastoideus 
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Graf č. 21 – Palpační vyš. mm. scaleni 

 

Graf č. 22 – Palpační vyšetření m. trapezius 

 

6.6 Orientační funkční vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

Extenční test  

Aktivace extenzorů páteře a laterální skupiny břišních svalů (zejména 

m. transversus abdominis) stoupla u sledované skupiny na 40 %, aktivace 

paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře na 60 %. 

Neaktivace laterální skupiny břišních svalů a jejich vyklenutí dosáhla 66 %, naopak 

dolní úhly lopatek byly zevně rotovány jen v 46 % případů a nadměrná aktivita 

ischiokrurálních svalů a m. triceps surae byla přítomna u 33 % sledovaných. 
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Kontrolní skupina dosáhla aktivace extenzorů páteře a laterální skupiny břišních 

svalů shodně u 40 % probandů a paravertebrálních svalů u 46 %. Dolní úhly lopatek 

byly zevně rotovány ve 40 % a aktivita ischiokrurálních svalů byla přítomna u 33 % 

jedinců. 

 

  

Graf č. 23: Aktivace extenzorů páteře 

v Th-L oblasti 

Graf č. 24: Aktivace paravertebrálních 

svalů a lat. břišních svalů 

Test flexe trupu  

Hrudník měl během provádění pohybu při flexi trupu výdechové postavení v 33 %, 

laterální skupina břišních svalů a bránice se aktivovala ve 20 %, naopak k vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů došlo v 66 %. Břišní diastáza byla přítomna v 66 % a 

m. rectus abdominis a m. obliquus externus abdominis se aktivovaly v 73 %. 

U kontrolní skupiny bylo výdechové postavení hrudníku ve 40 %, aktivní laterální 

skupina břišních svalů a bránice ve 33 %, břišní diastáza ve 53 % a aktivace m. rectus 

abdominis a m. obliquus externus abdominis v 66 %. 

 

  

Graf č. 25: Výdechové postavení 

hrudníku 

Graf č. 26: Aktivace lat. skupiny 

břišních svalů a bránice 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Ano Ne

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

TS (vstup) TS (výstup) KS

0

2

4

6

8

10

12

14

Ano Ne

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

TS (vstup) TS (výstup) KS

0

2

4

6

8

10

12

14

Ano Ne

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

TS (vstup) TS (výstup) KS

0

2

4

6

8

10

12

14

Ano Ne

p
o

če
t p

ro
b

an
d

ů

TS (vstup) TS (výstup) KS



57 

 

  

Graf č. 27: Přítomnost břišní diastázy Graf č. 28: Aktivace m. rectus 

abdominis a m. obliquus ext. 

Test břišního lisu  

Při tomto testu došlo k rovnoměrné aktivaci břišních svalů v 33 %. Kaudální 

postavení hrudníku s jeho rozšířením v laterální dolní části bylo přítomno u 33 %. Horní 

část m. rectus abdominis dominovala v testu 40 %, palpačně nevykazovala laterální 

skupina břišních svalů aktivitu v 46 %. Umbilicus migroval kraniálně v 66 %. 

Kontrolní skupina aktivovala rovnoměrně břišní svaly ve 46 %, kaudální postavení 

hrudníku měla ve 40 %, dominance horní části m. rectus abdominis ve 40 % a migrace 

umbilicu kraniálně se objevila ve 46 %. 

  

Graf č. 29: Rovnoměrná aktivace 

břišních svalů 

Graf č. 30: Kaudální postavení 

hrudníku 

 

  

Graf č. 31: Dominance horní části 

m. rectus abdominis 

Graf č. 32: Migrace umbilicu 
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6.7 Orientační vyšetření stereotypu dýchání 

Při hodnocení dechové vlny bylo zjištěno, že v 73 % případů končila vždy 

nádechem do horního hrudního segmentu, což se následně zlepšilo na 66 %. Hrudník 

byl při prvním testování v inspiračním postavení v 66 % a při nádechu migroval 

kraniálním směrem místo laterálního. Při výstupním testování došlo ke snížení na 53 %.  

U kontrolní skupiny převažoval nádech do horního hrudního segmentu u 60 % 

probandů a inspirační postavení také u 60 %. U dialyzované skupiny nádech končil 

v horním hrudním segmentu u 60 % testovaných a hrudník migroval kraniálním směrem 

při inspiriu u 60 % probandů. 

  

Graf č. 33: Postavení hrudníku Graf č. 34: Pohyb hrudníku a žeber 

6.8 Test sed-stoj (Chair-stand test) 

Na závěr byla testována funkční svalová síla dolních končetin a tyto výsledky byly 

porovnány s kontrolní skupinou. V grafu č. 35 lze sledovat, že úroveň většiny výkonů 

u osob po transplantaci ledviny byla v tomto testu podprůměrná a ukázalo se, že svalová 

síla dolních končetin je v porovnání s normou SFT zmenšená. Výsledky dialyzované 

skupiny dosahovaly v 60 % případů nedostatečnou funkční sílu dolních končetin. 

 
Graf č. 35: Chair-stand test  
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7 DISKUSE 

Problematika funkčních poruch pohybového systému je důležitá z hlediska svého 

výskytu u vertebrogenních onemocnění. Tato onemocnění se v populaci vyskytují stále 

častěji a věková kategorie prvního výskytu se neustále snižuje. Danou problematikou se 

zabývali např. Edwards et al. (2001), Hootman et al. (2006) a Skála (2007), kteří 

poukázali na vysoký počet postižených a následnou ekonomickou zátěž při léčbě těchto 

poruch. Bolest zad v bederní oblasti je častým problémem dialyzovaných a 

transplantovaných jedinců. Tato problematika dosud nebyla dostatečně řešena. Příčinou 

bolestí zad může být mnoho, např. reflexní změny vzniklé na podkladě 

viscerovertebrálního vzorce u onemocnění ledvin, sedavý způsob života, nízká 

pohybová aktivita a další.  

Muskuloskeletální onemocnění jsou ve většině zahraničních studií zkoumány 

přístrojovými vyšetřovacími metodami (např. RTG, MRI, UZ a další), biochemickým 

rozborem nebo bioptickými odběry. Existují ovšem oblasti, mezi které patří i funkční 

poruchy pohybové soustavy, které jsou přístrojem nevyhodnotitelné, nebo alespoň ne 

v takové míře, jako je dokáže vyhodnotit člověk vlastními vyhodnocovacími senzory a 

programy (ruce a centrální nervový systém). Prof. Janda doporučuje analyzovat stoj a 

chůzi a hodnotit koordinaci a poruchy optickou analýzou, kdy je přístrojové vyšetření 

doplňkem (Tošnerová, et al., 2003).  Poruchy funkce zahrnují obrovské množství 

vzájemně se ovlivňujících faktorů, jejichž relevantnost se může během léčby měnit. 

Palpace nám umožňuje ověřit si, upřesnit a rozšířit informace, které jsme získali 

inspekcí. Účastní se jí veliký počet receptorů a je možné vyšetřovat zvýšené napětí a 

odpor tkání. Při dotyku dochází k interakci či zpětné vazbě mezi terapeutem a 

pacientem, které lze využít diagnosticky i terapeuticky. Takovéto možnosti nám však 

doposud nenabízí žádný přístroj. Proto je obtížné funkční poruchy pohybového systému 

objektivizovat a palpace je tak nadále považována za subjektivní vyšetření (Lewit, 

2001). 

Chronická onemocnění ledvin patří mezi častá a vážná onemocnění se stoupající 

incidencí. Zájem o tuto problematiku z rehabilitačního a pohybového hlediska nastal až 

v roce 1966 v USA, kdy byla představena pohybová rehabilitace jako součást léčby 

v dialyzačně-transplantačním programu pod názvem „5E“. Protože se jedná o chronická 

a ve většině případů dlouhodobá onemocnění, která mají vliv na kvalitu života 

nemocných, je důležitá motivace k pravidelné pohybové aktivitě. V mnoha studiích 
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byly potvrzeny zdravotní benefity pohybových programů, např. Painter (1999), Tawney 

(2003), Perryman a Harwood (2004) a Frontera (2006). Další studie u dialyzovaných 

osob provedli Painter (1986) a Koufaki et al. (2001). Jejich cílem bylo porovnat rozdíly 

v pohybové aktivitě mezi jedinci na hemodialýze a peritoneální dialýze. Tito autoři 

potvrdili, že výsledky u obou skupin jsou podobné. Kromě toho studie Koufakiho et al. 

(2002), Loa et. al (1998) a Mercera et al. (2002) potvrdily, že tréninková odezva jedinců 

na peritoneální dialýze je podobná jako u hemodialyzovaných pacientů. 

Testována byla i účinnost pohybových programů, kde cvičení probíhalo zejména 

v domácím prostředí, a to ve studiích Deligiannise et al. (1999b), Headleyho et al. 

(2002), Konstantinidoua et al. (2002), Paintera et al. (2000), Stephense et al. (1991) a 

Tawneyho et al. (2000). Žádná z těchto studií neprokázala vznik komplikací nebo 

opačný efekt domácího cvičení. Deligiannis et al. (1999a), Konstantinidou et al. (2002) 

a Kouidi et al. (1997) ale zdůraznili, že benefity pohybové aktivity se projeví zejména 

po cvičení delším než 3 měsíce.  

Hlavním cílem všech pohybových programů je zachování soběstačnosti, 

sebeobsluhy a nezávislosti. Pohybová aktivita by měla být samozřejmostí i 

u transplantovaných osob. Zde je ovšem důležité mít na paměti poměrně povrchní 

umístění štěpu a brát ohled i na imunosupresivní léčbu. Snížená pohybová aktivita má 

vliv na vznik funkčních poruch pohybového systému, se kterými souvisí i omezení 

kloubního rozsahu, zkrácení svalů/svalových skupin, snížení svalové síly, zhoršení 

svalové vytrvalosti, poruchy pohybové koordinace a stability a změny stereotypu chůze. 

Všechny tyto poruchy omezují fyzickou zdatnost a práceschopnost dialyzovaných a 

transplantovaných osob a mohou zhoršit i prognózu a kvalitu života (Mahrová a kol., 

2006). V zahraničí je jednou z možností kombinace dialýzy s kondičním cvičením, při 

kterém je fyzioterapeut přítomen v dialyzačním středisku a konzultuje vhodné 

pohybové aktivity. V České republice tento model zatím nebyl zaveden a pohybové 

léčba s fyzioterapeutickými postupy se vyskytuje pouze v rámci zvláštních projektů 

(Jurová a kol., 2009a). 

Jednou z nejrozsáhlejších studií zabývající se funkčním stavem pohybového 

systému dialyzovaných jedinců je práce Cristofoliniho (2008). Autor v ní zkoumal 

faktory spojené s chronickou bolestí zad v bederní oblasti.  Mezi tyto faktory autor 

uvádí poruchy stability, sníženou svalovou sílu m. quadriceps a další.  

V zahraničí se vyskytují studie zabývající se zejména dialyzovanými jedinci. I 

transplantace ledviny je zásah do organizmu jedince s chronickým onemocněním 
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ledvin, proto by zájem o tuto problematiku měl pokračovat i po transplantaci. Doživotní 

léčba imunosupresivy má své dopady na organizmus a je důležité motivovat každého 

ke cvičení už v předtransplantačním období.  

Většina studií se zabývá objektivním hodnocením poruchy pohybového systému. 

Např. Beddhu et al. (2003) a Johansen et al. (2003) předpokládají, že prevence úbytku 

svalové hmoty a svalových funkcí je velmi důležitá při léčení pacientů s renálním 

onemocněním. Ukázalo se, že měření svalové hmoty a svalových funkcí dokáže 

předvídat hodnoty funkčních a cvičebních kapacit, dokonce podle Beddhua et al. (2003) 

i délku přežití u pacientů s chronickým renálním onemocněním. Toto tvrzení je 

podpořeno studiemi, které zjišťovaly nejběžnější stížnosti mezi jedinci s renálním 

onemocněním během cvičebního testování. Největšími problémy pro dotázané byla 

svalová únava, slabost a bolest (Painter et al., 1986b, Moore et al., 1993, Koufaki et al., 

2002). Kromě toho při srovnání věku, pohlaví, fyzické aktivity a hodnot renálních 

funkcí bylo zjištěno, že dialyzovaní pacienti jsou významně více ohroženi 

při provádění silových úkonů, mezi které patří i činnosti důležité pro sebeobsluhu a 

samostatnost, jako např. vstávání ze židle, chůze do/ze schodů (Naish et al., 2000). 

Pouze 3 publikované klinické studie testovali efekt pohybového tréninku na svalovou 

morfologii a histochemii s využitím svalové biopsie (Kouidi et al., 1998, Moore et al. 

1993, Sakkas et al. 2003a). Jenom jedna kontrolovaná studie poté demonstrovala 

zlepšení chůze pomocí 2 intermitentních cvičebních programů, které probíhali 1x týdně 

po dobu 12 týdnů. Zlepšení chůze bylo dosaženo u 15 % pacientů (Mercer et al., 2002).  

Testováním funkční kapacity pomocí chůze do/ze schodů, Chair-stand testu a 

Handgripu, se zabývali DePaul et al. (2002), Headley et al. (2002), Koufaki et al. (2002) 

a Ota et al. (1996). Tito autoři zjistili, že dané testy mají dostatečnou odezvu k detekci 

tréninkové adaptace u různého typu tréninkových programů. Průměrné zlepšení 

u jednotlivých skupin získané při testování funkční kapacity dosáhlo 13,5-29 %. 

Při přímém porovnání zdravých a dialyzovaných subjektů podle věku, pohlaví a fyzické 

aktivitě, se zjistilo, že hladina výkonnosti u Chair-stand testu a testů chůze dosáhla 

zlepšení o 26-40 %. Cvičební trénink tak po dobu 6 měsíců normalizoval funkci, 

hodnocenou Chair-stand testem a významně zúžil rozdíl mezi zlepšením chůze 

u dialyzovaných a asymptomatických kontrolovaných subjektů (Koufaki, 2001).   

Mahrová a kol. (2006) hodnotila úroveň pohybové aktivity u dialyzovaných formou 

řízené ankety doplněné rozhovorem se zaměřením na pracovní a sportovní anamnézu, 
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sebeobsluhu a soběstačnost v rámci ADL. Tato anketa byla doplňkem k hodnocení 

funkčního stavu pomocí Senior Fitness Testu (Rikli, Jones, 2001).  

Z fyzioterapeutického hlediska je ovšem důležitý i pohled subjektivní, který 

vychází nejen z jedné ze základních vyšetřovacích technik fyzioterapeuta, kterým je 

palpační vyšetření. Navíc jsou dialyzovaní a transplantovaní pacienti časově vytížení 

zdravotní péčí, např. docházením na pravidelnou dialýzu nebo pravidelné kontroly 

po transplantaci ledviny, což vede ke snížení proveditelnosti testování ve speciálních 

laboratořích. Z těchto důvodů Jurová a kol. (2009a) ve své studii volila běžné 

fyzioterapeutické vyšetření nenáročné na vyšetřovací přístroje, které porovnala se 

zahraničními studiemi a ověřila si tak jejich vhodnost. Navíc jsou nenáročné i 

pro testované jedince a jsou motivací pro jejich další pohybové aktivity, jelikož každý 

testovaný měl zájem poznat stav svého pohybového systému. Tato diplomová práce 

přímo navazuje na studii Funkční vyšetření pohybové systému hemodialyzovaných 

jedinců (Jurová a kol., 2009a). 

V České republice není daná problematika poruch pohybového systému 

u dialyzovaných a transplantovaných jedinců dostatečně řešená. Téma pohybového 

systému u dialyzovaných a transplantovaných se objevuje zejména ve studiích a 

článcích od Svobody, Mahrové a Jurové. Jurová a kol. (2009a) zveřejnila přehledový 

článek zabývající se nejčastějšími komplikacemi dialyzovaných pacientů, mezi které 

řadí snížení podílu svalové hmoty, zvýšení podílu tuku, hypotrofie svalové tkáně, 

myopatie a polyneuropatie. Jhamb (2008) udává i extrémní snížení fyzické zdatnosti a 

vytrvalosti a také časný výskyt únavy, který souvisí se zhoršením kvality spánku, 

výskytem depresí, fyzickou inaktivitou a dalšími. Viklický (2008) poukazuje na vysoký 

výskyt obezity u transplantovaných pacientů, zejména viscerálně–abdominálního typu. 

Její prevalence dosahuje v prvním roce po transplantaci až 10-20 %. Mahrová a kol. 

(2006) uveřejnila studii zaměřenou na výběr vhodné baterie motorických testů a 

hodnocení motorických složek výkonnosti, které jsou nutné k zachování soběstačnosti a 

vykonávání ADL.  

Dále Jurová a kol. (2009b) zveřejnila navazující studii zaměřenou na funkční 

poruchy pohybového systému u hemodialyzovaných jedinců. Byla zde statisticky 

porovnávána četnost výskytu diagnostikovaných určitých poruch pohybového systému 

u běžné populace se sledovaným souborem hemodialyzovaných jedinců. Z této studie 

následně vychází i testování použité v diplomové práci a některé výsledky jsou 

porovnávány. Byla takto získána data informující o změnách výskytu funkčních poruch, 



63 

 

ke kterým dochází u dialyzovaného a u transplantovaného jedince.  Studie potvrdila, že 

i v ČR je výskyt poruch pohybového systému u hemodialyzovaných jedinců vysoký. 

Mahrová a kol. (2011) ve své studii potvrdila snížení fyzické zdatnosti u osob 

po transplantaci ledviny zejména v případě motorických testů zaměřených na svalovou 

sílu  dolních končetin a určitý stupeň kardiorespirační výkonnosti.  

 

Hodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Dle dosažených výsledků můžeme shrnout, že jedinci 

po transplantaci ledviny mají funkční poruchy pohybového systému. Platnost hypotézy 

č. 1 tedy můžeme potvrdit v celém rozsahu.  

Nejvíce postiženou oblastí u osob po transplantaci ledviny byla páteř (20 %) a 

kyčelní klouby (20 %). U dialyzovaných jedinců byla páteř postižena v 63 % případů, 

u kontrolní skupiny pouze v 26 %. Charakter těchto potíží byl především omezení 

pohybu (50 %), bolest (38 %) a snížení svalové síly (12 %). Kineziologický rozbor 

u transplantovaných jedinců poukázal na přítomnost patologického zakřivení páteře, 

ve frontální ose u 33 % osob a v sagitální ose u 73 % osob.  

Pro detailnější vyšetření dané oblasti bylo zvoleno orientační vyšetření hlubokého 

stabilizačního systému podle Koláře (2009). Testy potvrdily zvýšený výskyt 

insuficience stabilizace. U extenčního testu byla insuficience při výstupním testování 

přítomna u 60 % probandů po transplantaci ledviny, v případě testu flexe trupu a testu 

břišního lisu shodně u 66 % probandů. Zde bylo velmi zajímavé porovnání s kontrolní 

skupinou (extenční test – 60 %, test flexe trupu – 60 %, test břišního lisu – 53 %), které 

zdůraznilo, že výskyt insuficience stabilizace a následných vertebrogenních onemocnění 

je vysoký i ve zdravé populaci. Je samozřejmostí, že poruchy hlubokého stabilizačního 

systému páteře jsou pouze jednou z příčin vzniku vertebrogenních potíží a onemocnění. 

Dále byl zjištěn úzký vztah mezi výsledky testů a vyšetřením stereotypu dýchání vleže 

na zádech. Převládalo inspiračním postavení hrudníku (66 % u transplantovaných 

jedinců, 60 % u kontrolní skupiny), dechová vlna končila nádechem do horního 

hrudního segmentu (66 % u transplantovaných jedinců, 60 % u kontrolní skupiny), 

migrace hrudníku kraniálním směrem při inspiriu, což svědčí i o nedostatečné funkční 

stabilizaci páteře. Je však nutno podotknout, že tato diplomová práce nebyla detailně 

zaměřena na testování stabilizace páteře.   

Nadále však zůstává otázkou, zda mají funkční poruchy pohybového systému 

přímý vztah k předcházející dialyzační léčbě nebo transplantaci ledviny, či jiným 
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faktorům vzniku. Ideálním řešením by bylo zhodnocení funkčních poruch pohybového 

systému před a po transplantaci. Tato realizace ovšem v rámci diplomové práce nebyla 

možná z toho důvodu, že transplantaci ledviny nelze naplánovat a je řešena podle 

aktuální kompatibility dárce a příjemce (s výjimkou uvedenou v kapitole 2.1.2). Lze 

proto navrhnout toto srovnání pro dlouhodobé studie či grantové projekty, které by 

v několikaletém rozsahu mohli dostatečně pokrýt úsek před a po transplantaci. Po tomto 

zjištění jsme se rozhodli zjistit stav funkčních poruch co nejdříve po transplantaci 

ledviny a s následným odstupem 3 měsíců. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce 

vychází z předešlé studie zabývající se funkčními poruchami pohybového systému 

u dialyzovaných pacientů (Jurová, 2009b), bylo možné získané hodnoty porovnat 

s hodnotami získanými u dialyzovaných pacientů. Studie od Jurové (2009b) potvrdila 

vysoký výskyt poruchy pohybového systému u hemodialyzovaných pacientů.  

Hypotéza č. 2: Při hodnocení vlivu časového odstupu od transplantace ledviny 

jsme zjistili, že došlo ke snížení přítomnosti funkčních poruch pohybového systému.  

Předpokládáme, že k tomu došlo zejména kvůli zvýšení pohybové aktivity, 

snížení/vymizení pravidelného docházení do zdravotnických zařízení/dialyzačních 

středisek a celkově zvýšení kvality života. V kineziologickém rozboru byla nejčastější 

patologií páteře hyperkyfóza hrudní páteře, která byla při vstupním vyšetření přítomna 

u 64 % probandů, při výstupním však již pouze u 45 %. Při vstupu bylo v 46 % případů 

přítomno zalomení v Th – L přechodu i přetížení C – Th přechodu, u výstupu už jen 

v 18 % resp. 27 % případů. Ke zlepšení došlo u všech zkoušek funkčního vyšetření 

páteře, v porovnání s normou byly zjištěné hodnoty ovšem podprůměrné. Zajímavým 

zjištěním je, že i hodnoty kontrolní skupiny byli oproti normě snížené. Čepojova 

zkouška vykazovala výrazný nárůst zejména při rozsahu 1,5 cm (o 13%) a 2 cm 

(o 40%).  Zatímco při prvním testování Stiborovy zkoušky převládaly rozsahy 6 a 7 cm, 

při kontrolním testování došlo ke zvětšení rozsahů pohyblivosti hrudní a bederní páteře, 

zejména u hodnot 8 cm – na 20 %, 10 cm – na 20 % a 11cm – na 13 %. Schoberova 

zkouška potom potvrdila stoupání hodnot rozvíjení bederní páteře u testovaných 

po transplantaci ledviny zejména v rozmezí od 5 do 12 cm, kde se pohybovalo 73 % 

jedinců. Pohyblivost hrudní páteře do předklonu hodnocená pomocí Ottova inklinačního 

a deklinačního úhlu se zvýšila z hodnoty 1 cm na hodnoty 2-3 cm u 60 % testovaných. 

Do záklonu převažovaly u obou testování hodnoty 1 a 2 cm, a to v případě 86 % 

měřených jedinců. Zatímco při prvním testování Thomayerovy zkoušky tvořily hodnoty 

v rozmezí -11 cm až -23 cm 46% měřených rozsahů, u druhého testování to bylo již 
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pouze 20 %. Při palpačním vyšetřením byl nejpostiženější oblastí u obou skupin horní 

hrudník, kde byl výskyt hypertonu palpačně v m. trapezius a mm. scalení. Téměř 

ve všech hodnotách pak následovala oblast paravertebrálních svalů horní bederní páteře. 

U dialyzované skupiny převládal hypertonus paravertebrálních svalů dolní hrudní páteře 

u všech probandů. 

 

Velká část problematiky v této oblasti ovšem nadále zůstává neprobádána a cílem 

této práce je zvýšit zájem odborné veřejnosti o problematiku pohybového systému 

dialyzovaných a transplantovaných jedinců.   

Hlavním omezením diplomové práce pro zvýšení platnosti výsledků byl nízký 

počet transplantovaných jedinců. Toto omezení bylo dáno počtem transplantovaných 

osob žijících trvale na území Prahy. Ve Středočeském kraji probíhá většina 

transplantací v transplantačním centru IKEM Praha, takže nejvhodnější možností 

v případě dalšího zkoumání je spolupráce s tímto střediskem a využití pravidelných 

kontrol osob po transplantaci ledviny. I přes tento počet testovaných osob nás 

překvapila ochota všech transplantovaných jedinců spolupracovat na naší studii. 

Limitující byl i časový rozsah testování, vzhledem k tomu, že transplantace probíhají 

na základě nalezení vhodných dárců pro osoby zapsané na waiting listu a tudíž se nedá 

dopředu určit, jaké množství transplantovaných osob bude k dispozici. Dalším 

rozporuplným bodem je množství orientačních vyšetření, které nemuselo odhalit 

všechny poruchy pohybového systému. Naopak díky tomuto všeobecnému rozsahu bylo 

možné obsáhnout značnou část pohybového systému a výsledky tak mohou být 

motivací k dalším studiím zaměřeným na danou problematiku.  

Studie byla provedena v každé skupině pouze na několika jedincích, proto nelze 

výsledky, úvahy a hypotézy zobecňovat na všechny osoby po transplantaci ledviny či 

docházející na dialyzační léčbu. Proto by na tuto pilotní studii mohl v budoucnosti 

navazovat grantový projekt, který by dosažené výsledky potvrdil nebo vyvrátil. 

Na základě našich výsledků můžeme doporučit pravidelnou pohybovou intervenci 

po transplantaci ledviny, která by umožnila rychlejší rekonvalescenci, snížila výskyt 

funkčních poruch pohybového systému a přispěla tak k prevenci výskytu bolesti zad.   
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8 ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky zabývající se tématikou 

transplantace ledvin a funkčními poruchami pohybového systému z dostupných 

literárních zdrojů. Praktická část měla za cíl prověřit vliv transplantace ledviny na vznik 

funkčních poruch pohybového systému a vliv časového odstupu od transplantace na tyto 

funkční poruchy. Cíle, které byly stanoveny na začátku práce, byly splněny. 

Skupina, na které probíhala tato studie, byla vybrána na základě odstupu 

od provedené transplantace. Kontrolní skupina byla vybrána náhodně, ve stejné věkové 

kategorii a neměli žádné renální onemocnění v minulosti nebo současnosti. Tito jedinci 

vyplnili anamnestickou anketu, doplněnou rozhovorem a následně byli vyšetřeni 

fyzioterapeutem. Součástí klinického vyšetření fyzioterapeutem byl kineziologický 

rozbor, vyšetření stoje na dvou vahách, funkční vyšetření páteře, palpační vyšetření, 

orientační funkční vyšetření hlubokého stabilizačního systému, orientační vyšetření 

stereotypu dýchání a test sed-stoj (Chair-stand test). 

Testování prokázalo, že nejvíce postiženou oblastí u osob po transplantaci ledviny 

je páteř a kyčelní klouby. Orientační vyšetření hlubokého stabilizačního systému podle 

Koláře (2009) odhalilo zvýšený výskyt insuficience stabilizace u osob po transplantaci 

ledviny i kontrolní skupiny. Při hodnocení vlivu časového odstupu od transplantace 

ledviny bylo zjištěno, že došlo ke snížení množství funkčních poruch pohybového 

systému, a to zejména u funkčních zkoušek páteře. V porovnání s normou byly ovšem 

tyto hodnoty podprůměrné. Při palpačním vyšetřením byl nejpostiženější oblastí u obou 

skupin horní hrudník, kde byl výskyt hypertonu palpačně v m. trapezius a mm. scalení. 

Výsledky dosažené v diplomové práci potvrdily vysoký výskyt poruch pohybového 

systému u transplantovaných jedinců v České republice, který koresponduje s vysokým 

výskytem těchto poruch u dialyzovaných jedinců. Pro jednoznačný závěr by bylo 

potřeba početnějších skupin sledovaných jedinců a většího časového rozpětí. Velké 

množství problematiky v této oblasti ovšem nadále zůstává neprobádáno a cílem této 

práce je zvýšit zájem odborné a veřejnosti o problematiku pohybového systému 

dialyzovaných a transplantovaných jedinců.   

Na základě našich výsledků můžeme doporučit pravidelnou pohybovou intervenci 

po transplantaci ledviny, která by umožnila rychlejší rekonvalescenci, snížila výskyt 

funkčních poruchy pohybového systému a přispěla tak k prevenci výskytu bolesti zad.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADL – Activity of daily living 

BMI – Body Mass Index 

BK virus – druh polyomaviru 

C – cervikální 

CKTCH - Centrum transplantační a kardiovaskulární chirurgie, Brno 

č. – číslo 

ČR - Česká republika 

EMG – elektromyografie  

Et al. – et alii, a kolektiv 

FN – Fakultní nemocnice 

FTVS - Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HAZ – Hyperalgická zóna 

HbsAg - Hepatitis B surface Antigen, australský antigen 

HIV – Human immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti 

HLA – Human leukocyte antigen 

HSSP – Hluboký stabilizační systém páteře 

ICHS – Ischemická choroba srdeční 

IKEM TC – Institut klinické a experimentální medicíny, transplantační centrum 

kol. - kolektiv 

Kond. cv. – Kondiční cvičení 

KS – kontrolní skupina 

L – lumbální 

LS – lumbo-sakrální 

m. – musculus 

mm. – musculí 

MHD – Městská hromadná doprava 

MRI – magnetická rezonance 

MS Office Excel – Microsoft Office Excel 

RTG - Rentgen 

S – sakrální 

Sb. - sbírka 

SD – směrodatná odchylka 
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SFT – Senior fitness test 

TBC - tuberkulóza 

Th – thorakální 

Trp – Trigger point 

TS – skupina po transplantaci ledviny 

Tzn. – to znamená 

Tzv. – takzvaný  

UK - Univerzita Karlova 

USA – United States of America 

UZ - Ultrazvuk 

 

Seznam použitých fyzikálních měrných jednotek 

Cm - Centimetr 

Kg - Kilogram 

Min - Minuta 

MPa - Megapascal 

s - Sekunda 

  



69 

 

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK 

Graf č. 1 – Zaměstnání před započetím dialyzační léčby 

Graf č. 2 – Současné zaměstnání 

Graf č. 3 – Pravidelná pohybová aktivita v minulosti      

Graf č. 4 – Pravidelná pohybová aktivita v současnosti 

Graf č. 5 – Přítomnost potíží s pohybovým systémem 

Graf č. 6 – Rychlost chůze 

Graf č. 7 – Pohybové potíže při ADL 

Graf č. 8 – Výsledky kineziologických rozborů 

Graf č. 9 – Stoj na 2 vahách 

Graf č. 10 – Čepojova zkouška 

Graf č. 11 – Stiborova zkouška 

Graf č. 12 – Schoberova zkouška 

Graf č. 13 – Ottův inklinační úhel      

Graf č. 14 – Ottův deklinační úhel 

Graf č. 15 – Lateroflexe vlevo     

Graf č. 16 – Lateroflexe vpravo 

Graf č. 17 – Thomayerova zkouška 

Graf č. 18 – Palpační vyš. paravertebrálních svalů       

Graf č. 19 – Palpační vyš. m. pectorales 

Graf č. 20 – Palpační vyš. m. sternocleidomastoideus     

Graf č. 21 – Palpační vyš. mm. scaleni 

Graf č. 22 – Palpační vyšetření m. trapezius 

Graf č. 23 – Aktivace extenzorů páteře a lat. břišních svalů 

Graf č. 24 – Aktivace paravertebrálních svalů v Th-L oblasti 

Graf č. 25 – Výdechové postavení hrudníku  

Graf č. 26 – Aktivace lat. skupiny břišních svalů a bránice 

Graf č. 27 – Přítomnost břišní diastázy           

Graf č. 28 – Aktivace m. rectus abdominis a m. obliquus ext. 

Graf č. 29 – Rovnoměrná aktivace břišních svalů  

Graf č. 30 – Kaudální postavení hrudníku 

Graf č. 31 – Dominance horní části m. rectus abdominis    

Graf č. 32 – Migrace umbilicu 



70 

 

Graf č. 33 – Postavení hrudníku   

Graf č. 34 – Pohyb hrudníku a žeber 

Graf č. 35 – Chair-stand test 

 

Tabulka č. 1 - Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny po 

transplantaci ledviny (n = 15; 8 mužů a 7 žen) – vybrané antropometrické parametry 

Tabulka č. 2 - Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny bez renálního 

onemocnění (n = 15; 7 mužů a 8 žen) – vybrané antropometrické parametry 

Tabulka č. 3 - Základní matematicko - statistické charakteristiky skupiny sledovaného 

souboru (n = 30, 15 mužů a 15 žen) – vybrané antropometrické parametry 

  



71 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

BEDDHU, S., PAPPAS, L. M., RAMKUMAR, N., SAMORE, M. Effects of body size 

and body composition on survival in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol, 2003, 

roč. 14, č. 9, s. 2366-2372. 

BRÜGGER, A. Lehrbuch der funktionellen Störungen des Bewegungssystems. Zollikon 

und Benglen: Brügger-Verlag GmbH, 2000. ISBN: 3-95200075-4-4. 

CRISTOFOLINI, T. Evaluation of Factors Associated with Chronic Low Back Pain in 

Hemodialysis Patients. Nephron Clin Pract, 2008, roč. 108, č. 4, s. 249-255. 

ČERMÁK, J., CHVÁLOVÁ, O., BOTLÍKOVÁ, V. Záda už mně nebolí. 

Praha: Nakladatelství Jan Vašut, 1998, ISBN 80-7236-065-5. 

ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-970-5. 

DELIGIANNIS, A., KOUIDI, E., TASSOULAS, E., GIGIS, P, TOURKANTONIS, A., 

COATS, A. Cardiac effects of exercise rehabilitation in hemodialysis patiens. Int J 

Cardiol, 1999b, č. 70, s. 253-266. 

DELIGIANNIS, A., KOUIDI, E., TOURKANTONIS, A. Effects of physical training 

on heart rate variability in patients on hemodialysis. Am J Cardiol, 1999a, roč. 84, č. 15, 

s. 197-202. 

DEPAUL, V., MORELAND, J., EAGER, T., CLASE, C. M. The effectivness of 

aerobic and muscle strength training in patients receiving hemodialysis and EPO: A 

randomised controlled trial. Am J Kidney Dis, 2002, roč. 40, č. 6, s. 1229-1229. 

EDWARDS, R. R., DOLEYS, D. M., FILLINGIM, R. M., LOWERY, D. Ethnic 

differences in pain tolerance: Clinical implications in a chronic pain population. 

Psychosom. Med., 2001, č. 63, s. 316-323. 

FRONTERA, W. R., SLOWIK, D. M., DAWSON, D. M. Exercise in Rehabilitation 

Medicine. USA: Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-5541-X.  

GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton 

2005. ISBN 80-7254-720-8.  

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 

Brno: NCO NZO 2003. ISBN 80-7013-393-7.  

HANUŠOVÁ, Š. Reflexní význam funkčních a strukturálních změn měkkých tkání 

pohybové soustavě. Praha, 2005. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí diplomové 

práce Staša Bartůňková. 



72 

 

HEADLEY, A. M., GERMAIN, M., MAILLOUX, P., MULHERN, J., ASHWORTH, 

B., BURRIS, J., BREWER, B., NINDL, B., COUGHLIN, M., WELLES, R., JONES, 

M. Resistance training improves strength and functional measures in patiens with end 

stage renal disease. Am J Kidney Dis, 2002, roč. 40, č. 2, s. 355-364. 

HOOTMAN, J., BOLEN, J., HELMICK, C., LANGMAID, G. Prevalence of doctor-

diagnosed arthritis and arthritis-attributable activity limitation – US, 2003-2005. 

MMWRM, 2006, roč. 55, č. 40, s. 1089-1092. 

HROUDNÁ, M., BREZOVSKÁ, M., BUREŠOVÁ, R. Atribúty bolesti při funkčných 

poruchách pohybového systému. Rehabilitácia, 1997, roč. 30, č. 1, s. 21-23.  

JANDA, V. Ke vztahům mezi strukturálními a funkčními změnami pohybového 

systému. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1999, roč. 6, č. 1, s. 6-8. 

JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno: Ústav 

pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1984. ISBN 57-855-84. 

JHAMB, M., et al. Fatigue in Patients Receiving Maintenance Dialysis: A Review of 

Definitions, Measures, and Contributing Factors. Am J Kid Dis, 2008, roč. 52, č. 2, 

s. 353-365.  

JOHANSEN, K. L., SCHUBERT, T., DOYLE, J., SOHER, B., SAKKAS, G. K., 

KENT-BRAUN, J. A. Muscle atrophy in patients receiving haemodialysis: Effects on 

muscle strenght, muscle quality and physical function. Kidney Int, 2003, č. 63, s. 291-

297. 

JUNGHANS, H. Spondylolisthese, Beitr. Klin. Chir., 1930, č. 148, s. 554-573. 

JUROVÁ, K., MAHROVÁ, A., BUNC, V. Poruchy pohybového systému 

dialyzovaných jedinců. Rehabilitácia, 2009a, roč. 44, č. 2, s. 76-85.  

JUROVÁ, K., MAHROVÁ, A., BUNC, V. Funkční vyšetření pohybového systému 

hemodialyzovaných jedinců. Rehabilitácia, 2009b, roč. 44, č. 3, s. 155-163. 

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80-04-20554-2. 

KASÍK, J., A KOL. Vertebrogenní kořenové syndromy. Diagnóza a léčba. Praha: Grada 

2002. ISBN 80-247-0142-1. 

KAWACIUK, I. Urologie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-626-7. 

KOLÁŘ, P. a kol. Fyziologie hybnosti, relaxace a kompenzačních cvičení ve sportovní 

gymnastice. Praha: Sportpropag, 1988. ISBN 0510/88. 

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-

657-1. 

javascript:open_window(%22http://aleph20.svkpl.cz:80/F/Y86RSGXIRT3P29PMN1FBUC3993TPAQ2SE7RYT3ES1882CK7RSA-05525?func=service&doc_number=000235299&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph20.svkpl.cz:80/F/Y86RSGXIRT3P29PMN1FBUC3993TPAQ2SE7RYT3ES1882CK7RSA-05525?func=service&doc_number=000235299&line_number=0013&service_type=TAG%22);


73 

 

KOLÁŘ, P. Senzomotorická podstata posturálních funkcí jako základ pro nové přístupy 

ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, č. 4, s. 142-147.  

KOLÁŘ, P. Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie. 

Rehab. Fyz. Lék., 2001, roč. 8, č. 4, s. 152-164. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-

258-1. 

KONSTANTINIDOU, E., KOUKOUVOU, G., KOUIDI, E., DELIGNIANNIS, A., 

TOURKANTONIS, A. Exercise training in patiens with end stage renal disease on 

hemodialysis: Comparison of free rehabilitation programs. J Rehab Med, 2002, č. 34. 

s. 40-45. 

KOUFAKI, P., MERCER, T. H., NAISH, P. F. Dialysis mode does not affect exercise 

intolerance of patiens with end stage renal disease. Clin Exerc Physiol, 2001, č. 3, 

s. 154-160. 

KOUFAKI, P., MERCER, T. H., NAISH, P. F. Effects of exercise training on aerobic 

and functional capacity of end stage renal disease. Clin Physiol Funct Im, 2002, č. 22, 

s. 115-124. 

KOUIDI, E., IACOVIDES, A., IORDANIDIS, P., VASSILIOU, S., DELIGNIANNIS, 

A., IERODIAKONOU, C., TOURKANTONIS, A. Exercise renal rehabilitation 

program: Psychosocial efects. Nephron, 1997, č. 77, s. 152-158. 

KOUIDI, E., ALBANIS, M., NATSIS, K., MEGALOPOULOS, A., GIGIS, P., 

TIZAMPIRI, O., TOURKANTONIS, A., DELIGNIANNIS, A. The effects of exercise 

training on muscle atrophy in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant, 1998, 

č. 13, s. 685-699. 

KROBOT, A., ELFMARK, M., PAUČEK, B. Příspěvek k funkční diagnostice poruch 

ramene. Rehabilitácia, 2000, roč. 37, č. 2, str. 70-71. 

KUČERA, M. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-042-

4. 

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, 

2003. ISBN 80-86645-04-5.  

LEWIT, K. Některá zřetězení funkčních poruch ve světle koaktivačních svalových 

vzorců na základě vývojové neurologie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, 

č. 4, s. 148-151. 

LEWIT., K. Rehabilitace u bolestivých poruch pohybové soustavy. Rehabil. Fyz. Lék., 

2001, roč. 8, č. 1, s. 14-17. 



74 

 

LITVÍNOVÁ, E. Rehabilitácia a funkčné poruchy chrbtice v hrudnej oblasti u pacientov 

s chronickou obstrukčnou chorobou pľúc. Rehabilitácia, 2007, roč. 44, č. 4, s. 215-221. 

LO, C., LI, L., LO, W. K., CHAN, M. L., SO, E., TANG, S., YUEN, M. C., CHENG, I. 

K., CHAN, T. M. Benefits of exercise training in patiens on continous ambulatory 

peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis, 1998, roč. 32, č. 6, s 1011-1018.  

ĽORKOVÁ, N. Rehabilitácia a funkčné poruchy chrbtice v krčnej oblasti. 

Rehabilitácia, 2009, roč. 46, č. 3, s. 135-151. 

MAHROVÁ, A., BUNC, V., FISCHEROVÁ, H. Možnosti vyšetření funkčního stavu 

pohybového systému s chronickým selháním ledvin. Časopis lékařů českých, 2006, 

roč. 145, č. 10, s. 782-787. 

MAHROVÁ, A., BUNC, V. Poruchy pohybového systému dialyzovaných jedinců. 

Rehabilitácia, 2009, roč. 44, č. 2, s. 76-85.  

MAHROVÁ, A., ŠVAGROVÁ, K., BUNC, V., ŠTOLLOVÁ, M., TEPLAN, V. 

Fyzická a psychická kondice u jedinců po transplantaci ledviny – význam časné 

pohybové intervence. Aktuality v nefrologii, 2011, roč. 17, č. 1, s. 30-40. 

MAJOR, M., SVOBODA, L. Náhrada funkce ledvin – hemodialýza, peritoneální 

dialýza, transplantace. Praha: Triton, 2000. ISBN 80-7254-127-7. 

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 

Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3. 

MERCER, T. H., NAISH, P. F., GLEESON, N. P., CRAWFORD, C. Low volume 

exercise rehabilitation improves functional capacity and self reported functional status 

of dialysis patiens. Am J Phys Med Rehab, 2002, č. 81, s. 162-167. 

MOORE, G. E., PARSONS, J. S., GUNDERSEN, J. S., PAINTER, P. L., BRINKER, 

K. R., MITCHELL, J. H. Uraemic myopathy limits aerobic capacity in haemodialysis 

patients. Am J Kidney Dis, 1993, roč. 22, č. 2, s. 277-287. 

NAISH, P. F., MERCER, T. H., KOUFAKI, P., WILCOCK, J. E. VO2peak 

underestimates physical dysfunction in erderly dialysis patients. Med Sci Sports Exerc, 

2000, roč. 32, č. 5, s. 160-160. 

NEDOMA, J., et al. Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí. 

Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1227-5. 

OTA, S., TAKAHASHI, K., SUZUKI, H., NISHIMURA, S., MAKINO, H., OTA, Z., 

TANIAI, K., KANSHIGE, T. Exercise rehabilitation for erderly patients on hrnoic 

hemodialysis. Ger Nephrol Urol, 1996, č. 5, s. 157-165. 



75 

 

OTÁHAL, S., KONVIČKOVÁ, S., DENK, F., HOLUB, O. Spinal comlexity and its 

biomechanice reflection. Praha: Tribun, 2010. ISBN 978-80-7399-910-0. 

PACOVSKÝ, J., NAVRÁTIL, P., BAKER, K., GROFOVÁ, M. Transplantace ledvin 

od žijících dárců. Urologie pro praxi, 2004, roč. 6, č. 4, s. 101-104. 

PAINTER, P., NELSON-WOREL, J. N., HILL, M. M., THORNBERY, D. R., SHELP, 

R., HARRINGTON, A. R., WEINSTEIN, A. B. Effects of exercise training during 

haemodialysis. Nephron, 1986b, č. 43, s. 87-92. 

PAINTER, P. Exercise after renal transplantation. Adv. Ren. Replace Ther, 1999, 

č. 6(2), s. 159-164. 

PAINTER, P., MESSER-REHAK, D., HANSON, P., ZIMMERMAN, S. W., GLASS, 

N. R. Exercise capacity in hemodialysis, CAPD and renal transplant patients. Nephron, 

1986, č. 42, s. 47-51. 

PAINTER, P., CARLSON, L., CAREY, S., PAUL, S. P., MYLL, J. Physical 

functioning and health related quality of life with exercise training in haemodialysis 

patients. Am J Kidney Dis, 2000, roč. 35, č. 3, s. 482-492. 

PANJABI, M. M. The stabilizing systém of the spine. Part I. Function, dysfunction, 

adaptation and enhancement, The stabilizing systém. Part II. Neutral zone and 

instability hypothesis. J. Spinal disorders, 5, 1992, 4, s. 383-390, 390-396. 

PERRYMAN, B., HARWOOD, L. The role of physioterapy in a hemodialysis unit. 

Nephrol Nurs J, 2004, roč. 31, č. 2, s. 215-216. 

PFEIFFER, J. Bolesti zad ve vyšším věku. Praha: Triton 2000. ISBN 80-7254-140-4. 

PLACHETA, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno:  

Vydavatelství MU, 2001, ISBN 80-210-2614-6. 

POPOVIČ, J. Bolesti v zádech a ischias. Praha: Avicenum 1989. ISBN 08-059-89. 

RAŠEV, E. Škola zad. Praha: Direkta, 1992. ISBN 80-900272-6-1. 

RIKLI, R., JONES, J.: Functional fitness normative scores for community-residing 

older adults, ages 60-94. Journal of Aging and Physical Activity, 1999, č. 7, s. 162-181.  

RIKLI, R., JONES, J.: Measuring functional fitness of older adults. The Journal on 

Active Aging, 2002, č. 2, s. 24-30.  

RIKLI, R., JONES, J.: Senior Fitness Test Manual. Champaign: Human Kinetics, 2001. 

ISBN13: 978-0736033565. 

RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-010-0. 

RYCHLÍKOVÁ, E. Skryto v páteři. Praha: Avicenum, 1985. ISBN 08-040-85. 



76 

 

SAITO, A., GEJYO, F. Current clinical aspects of dialysis-related amyloidosis in 

chronic dialysis patients. Ther Apher Dial, 2006, roč. 10, č. 4, s. 316-320.  

SAKKAS, G. K., BALL, D., MERCER, T. H., SARGEANT, A. J., TOLFREY, K., 

NAISH, P. F. Atrophy of non-locomotor muscle in patients with end-stage renal failure. 

Nephrol Dial Transplant, 2003, roč. 18, č. 10, s. 2074-2078. 

SIMONS, D. G. Triggerpunkte und Myogelose. Manuelle Medizin, 1997, roč. 35, č. 6, 

s. 290-294.   

SIMS, R. J. A. CASSID, M. J. D., MASUD T. The increasing numbers of older patiens 

with renal dinase. Brit. Med. Journal, 2003, č. 327, s. 463-464. 

SKÁLA, B. Onemocnění pohybového aparátu spojené s bolestí. Lékařské listy, 2007, 

roč. 56, č. 1, s. 30-33. 

STEPHENS, R., WILLIAMS, A., MCKNIGHT, T., DODD, S. Effects of self-

monitored exercise on selected blood chemismy parameters of end stage renal disease 

patients. Am J Phys Med Rehabil, 1991, roč. 70, č. 3, s. 149-153. 

SVOBODA, L. Cvičební soubor pro dialyzované a transplantované pacienty. 

Praha: Triton, 2000. ISBN 80-7254-126-9. 

SVOBODA, L., MAHROVÁ, A. Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a 

transplantovaných pacientů. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-147-5. 

TAWNEY, K. W., TAWNEY, P. J. W., KOVACH, J. Disablent and rehabilitation in 

end-stage renal disease. Sem. Dial., 2003, roč. 16, č. 6, s. 447-452. 

TAWNEY, K. W., TAWNEY, P. J. W., HLADIK, G., HOGAN, S. L., FALK, R. J., 

WEAVER, C., MOORE, D. T., LEE, M. Y. The life readiness program: A physical 

rehabilitation program for patients on hamemodialysis. Am J Kidney Dis, 2000, roč. 36, 

č. 3, s. 581-591.  

TEPLAN, V. Praktická nefrologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1122-2. 

TEPLAN, V. Nefrologie. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-422-5. 

TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu VII, Řetězení a viscerovertebrální vztahy. 

Praha: Nakladatelství Miroslav Tichý, 2009. ISBN 978-80-254-3963-0.  

TICHÝ, M. Dysfunkce kloubu. Podstata konceptu funkční manuální medicíny. 

Praha: Nakladatelství Miroslav Tichý, 2005, ISBN 80-239-5523-3. 

TOŠNEROVÁ, V., SOUKUP, T., JÍLEK, M., MARTINÍK, K. Analýza stoje a chůze: 

současnost a perspektivy. Rehabil. Fyz. Lék., 2003, roč. 10, č. 1, s. 9-10.  

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: the triggerpiont 

manual. Vol. 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1992. ISBN 0683083678. 



77 

 

TŘEŠKA, V., HASMAN D., REISCHIG T., HES O. Transplantace ledvin od nebijících 

dárců. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7345-167-7. 

VALIHRACH, J. Příspěvek k diferenciální diagnostice bolestí na hrudníku. Interní 

medicína pro praxi, 2002, č. 11, s. 548–551. 

VALIHRACH, J. Bolesti při funkčních onemocněních pohybového aparátu dle 

konceptu dr. Brüggera. Neurologie pro praxi, 2003, č. 4, s. 197-199. 

VAŘEKOVÁ, R., VAŘEKA, I. Svalové dysbalance ve vztahu k pohlaví, věku a tělesné 

konstituci u dětí školního věku, Rehabilitácia, 2005, roč. 42, č. 2, s.  95-101. 

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9. 

VIKLICKÝ et al. Transplantace ledviny v klinické praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 

978-80-247-2455-3. 

VIKLICKÝ, O. Imunosuprese po transplantaci ledviny. Praktické lékárenství, 2010, 

roč. 6, č. 2, s. 84-86. 

  



78 

 

SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Příloha č. 3: Anamnestická anketa 

Příloha č. 4: Příkladné fotografie využité pro kineziologický rozbor



 

Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 

 

 



 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

  jméno pacienta (možno nahradit kódem) 

Já, ………………………………….................. souhlasím s účastí v projektu 

v rámci diplomové práce na téma: 

Funkční poruchy pohybového systému u jedinců po transplantaci ledviny 

Cílem projektu je zhodnotit funkční poruchy pohybového systému u pacientů po 

transplantaci ledviny v období do jednoho roku od operace. Testování spočívá 

v jednorázovém provedení testů hodnotící funkční poruchy pohybového systému dle 

možností pacienta. Bude použita anamnestická anketa zaměřená na údaje o poruchách 

pohybového systému doplněná rozhovorem vedeným fyzioterapeutem, kineziologický 

rozbor, vyšetření stoje na dvou vahách, funkční vyšetření páteře, palpační vyšetření, 

orientační funkční vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře, orientační 

vyšetření stereotypu dýchání a test sed-stoj (Chair-stand test). Všechny použité testy 

jsou bezbolestné a neinvazivní a jsou popsány níže. Předpokládaná doba testování je 30 

min. Diagnostika bude prováděna na pracovišti Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze. 

Kineziologický rozbor a hodnocení postury - proběhne z fotografie pacienta 

Vyšetření stoje na dvou vahách – 2 shodné elektronické osobní váhy  

Funkční vyšetření páteře – orientační zkoušky předklonu, úklonu a záklonu páteře 

(Čepojova zkouška, Stiborova zkouška, Schoberova zkouška, Ottův inklinační úhel, 

Ottův deklinační úhel, úklony do stran a Thomayerova zkouška).  

Palpační vyšetření v oblasti zad – vleže na břiše se zaměřením na paravertebrální svaly 

a horní část m. trapezius, vsedě se zaměřením na mm. scalení a m. 

sternocleidomastoideus, v lehu na zádech mm. pectorales 

Orientační vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře (2010):  

Test flexe trupu - v poloze na zádech pacient provede pomalou flexi krku a postupně i 

trupu.  

Test břišního lisu - vleže na zádech, nastavíme dolní končetiny do trojflekčního 

postavení a opřeme je o naší horní končetinu. Postupně snižujeme nebo odstraňujeme 

oporu dolních končetin a pacient je musí udržet samostatně.  

Extenční test –  vleže na břiše pacient zvedne hlavu nad podložku a provede pohyb do 

mírné extenze páteře. 

Orientační vyšetření stereotypu dýchání – vleže na zádech podle Lewita 

Test sed-stoj (Chair-stand test) – ze souborů Senior fitness testu podle Rikli a Jones 

Studentka UK FTVS v Praze Bc. Lucie Školová mě podrobně a srozumitelným 

způsobem informovala o důvodech, významu a rozsahu této studie. Plně jsem 

porozumněl/a cíli, významu a průběhu projektu, tak jak je popsáno výše. Mé dotazy 

byly zodpovězeny srozumitelným způsobem. 

Současně si vyhrazuji právo kdykoliv zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho vznikly 

jakékoliv postihy. 

Beru na vědomí, že veškerá data budou zpracována anonymně bez použití jmen klientů. 

Jakékoliv údaje o mé osobě budou uchovány s absolutní důvěrností a nebudou 

poskytnuty třetím osobám. 

Datum a místo:                                                                     Podpis pacienta: 



 

Příloha č. 3 - ANAMNESTICKÁ ANKETA 

 

Vážená/ý paní/pane, 

prosíme Vás o vyplnění anketních otázek vztahujících se z velké většiny k Vašemu 

pohybovému systému. Nebudete-li vědět u některých otázek jednoznačnou odpověď 

nebo nebudete-li některé z otázek rozumět, nevyplňujte ji. Během doplňujícího 

rozhovoru, který bude následovat po ukončení této ankety, Vám budou nejasné otázky 

dodatečně ústně vysvětleny a všechny odpovědi doplněny tak, aby je bylo možno využít 

pro systematizaci a statistické zpracování. 

Kód pacienta (iniciály v pořadí: příjmení, 

jméno): 

………………………………… 

Vyplněna dne: 

………………………………… 

 

Datum narození: …………………… 

Výška (cm):  …………………… 

Hmotnost (kg): …………………… 

BMI (%):  …………………… (nevyplňujte, bude dopočítáno dodatečně) 

 

1.a) Kdy proběhla Vaše transplantace ledvin?………………………………………. 

2.a) Vyskytovalo se u někoho z Vaší rodiny nějaké závažné onemocnění? (např. 

onemocnění srdce, cukrovka, rakovina, chronické bolesti zad, hlavy, kloubů, 

mrtvice, luxace kyčlí apod.). Pokud ano, napište, které onemocnění to bylo. 

……………………………………………………………………………………………. 

3.a) Jaké bylo Vaše zaměstnání před započetím dialyzační léčby? (hodící se 

zakroužkujte)…………………………………………………………………………….. 

- plný úvazek   - sedavé, lehké 

- částečný úvazek  - převážně ve stoje, v pohybu – středně těžké 

- bez zaměstnání  - převážně v pohybu – těžké 

3.b) Jak dlouhá byla Vaše obvyklá pracovní doba a v jaké poloze jste ji trávil/a? 

(např. 5 pracovních dní à 8 hod, z toho 7 hod. sezení u počítače a 1 hod. rovnání beden 

do regálu) ………………………………………………………………………………… 

3.c) Jaké je Vaše nynější zaměstnání? ………………………………………………… 

 

 



 

3.d) Jak dlouhá je Vaše nynější obvyklá pracovní doba a v jaké poloze ji trávíte? 

(Nejste-li v zaměstnání, v jaké poloze trávíte většinu času) 

……………………………………………………………………………………………. 

4.a) Podstoupil/a jste někdy nějakou operaci? Jakou? 

……………………………………………………………………………………………. 

4.b) Jak je to dlouho?…………………………………………………………………… 

5.a) Měl/a jste ve svém životě nějaký/é úraz/y? Popište kdy a jaké: 

……………………………………………………………………………………………. 

5.b) Krátce popište místo na těle, které bylo postiženo:………….…………………… 

5.c) Krátce popište způsob léčby:……………………………………...…………….…. 

5.d) Máte ještě nyní nějaké problémy spojené s tímto úrazem? (např. občasné 

bolesti, změna citlivosti, omezení hybnosti, snížení síly, křeče apod.) 

……………………………………………………………………………………………. 

6.a) Máte na těle nějakou větší jizvu? Popište její velikost, tvar a na jakém místě se 

vyskytuje:……………………………………………………...……………………. 

6.b) K jakému úrazu či operaci se vztahuje?……………………...………..…………. 

6.c) Cítíte ji či Vás omezuje při nějakém pohybu? Popište při jakém: 

……………………………………………………………………………………………. 

7.a) Věnoval/a jste se někdy v minulosti nějaké pravidelné pohybové aktivitě? 

Popište jaké a na jaké úrovni: (rekreačně/kondičně/vrcholově) 

……………………………………………………………………………………………. 

7.b) Jak často a jak dlouho? (např. 2x týdně po dobu 3 let)………….……..………….. 

7.c) Jaká byla a je Vaše celková denní pohybová aktivita (včetně soběstačnosti a 

sebeobsluhy)? (hodící se zakroužkujte) 

- před zahájením dialyzační léčby: nízká
1

  střední
2  

vysoká
3

 

- po nástupu do dialyzačního programu: nízká
1

  střední
2  

vysoká
3

 

Vysvětlivky: 

nízká
1

 - zahrnuje celkovou sebeobsluhu, úklid, nákup; bez dalších pohybových aktivit (např. 

procházek). 

střední
2

- zahrnuje totéž co nízká pohybová aktivita + zvládáte denní procházky cca do 1 km. 

vysoká
3 

- zahrnuje totéž co střední pohybová aktivita + zvládáte denní procházky nad 1 km nebo jiný 

druh pravidelné pohybové aktivity (např. práce na zahradě; hlídání dětí, vnoučat; jízda na kole, 

sport atd.). 

 

 



 

7.d) Byla Vaše pohybová aktivita nějak ovlivněna pravidelnou dialyzační léčbou? 

 (hodící se zakroužkujte) ANO  omezení ANO  zlepšení stavu NE 

7.e) Věnujete se nyní pravidelně nějaké pohybové činnosti? 

 Jaké, jak často, na jaké úrovni a v jak dlouhém časovém úseku? 

(např. procházky – pomalá chůze 3x týdně à 1 hod., jízda na rotopedu 2x týdně à 

30 min., práce na zahrádce 2x týdně à 1,5 hod., apod.) 

……………………………………………………………………………………………. 

8.a) Měl/a jste někdy v dospělosti obtíže s pohybovým systémem? Uveďte kdy a 

jaké:…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8.b) Jsou/byly tyto obtíže natolik závažné, že jste navštívila lékaře či jiného 

specialistu na pohybový systém (fyzioterapeuta), který určil diagnózu? Uveďte 

jakou: (v případě, že jich bylo více, uveďte jednotlivě všechny) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8.c) Podstoupil/a jste nějakou léčbu? Podstupujete ji nyní? Popište jakou: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

8.d) Zbavuje/zbavila Vás tato léčba obtíží?………………………………………….… 

8.e) Jaké části Vašeho těla se obtíže týkají/týkaly?…………………………………… 

8.f) Jakého charakteru jsou/byly tyto obtíže? (např. bolest, snížení síly, omezení 

pohybu, změna citlivosti – snížení/zvýšení, brnění, apod.) 

……………………………………………………………………………………………. 

8.g) Pokud jde/šlo o bolest, jakého je/byla charakteru? (např. vystřelující - jakým 

směrem, trvale vyzařující – kam, bodavá/tupá, nelokalizovatelná, pálivá) 

……………………………………………………………………………………………. 

8.h) Kdy a jak se objevily obtíže poprvé? (např. pozvolně a postupně se 

zhoršovala/náhle)……………………………………………………….…………… 

8.i) Objevily se z ničeho nic nebo po nějakém konkrétním (náhlém) pohybu, po 

namáhavém výkonu určitého trvaní či během/po dlouhodobé vynucené poloze 

těla (stání, sezení)?…………………………………………………………………. 

8.j)Objevují/objevovaly se opakovaně? Jak často?…………………………………… 



 

8.k) Objevují/objevovaly se v návaznosti na nějaké okolnosti? (např. stres, 

prochlazení, počasí, alergie, infekce, u žen menstruační cyklus, těhotenství, porod, 

klimakterium)…………………………………………………………...…………… 

8.l) Při jakém pohybu či v jaké poloze se obtíže zhoršují/zhoršily?…………………. 

8.m) Při jakém pohybu či v jaké poloze se obtíže zlepšují/zlepšily?…..……………… 

8.n) Jak dlouho tyto obtíže trvají/trvaly? (v řádu hodin, dní, měsíců či let)……….... 

8.o) Omezují/omezovaly Vás při nějaké konkrétní činnosti? Při jaké?……………... 

8.p) Kdy se naposledy objevily? Máte je ještě nyní?………………………………….. 

9.a) Jste schopen/schopna samostatné chůze? (hodící se zakroužkujte)   

   ANO - NE 

9.b) Jakou vzdálenost ujdete v kuse? (v řádech metrů či kilometrů)…………………... 

9.c) Jakou vzdálenost ujdete za týden? (přibližný počet kilometrů)…………………... 

9.d) Jakou nejvyšší rychlostí jste schopen/schopna se samostatně pohybovat? 

(hodící se zakroužkujte) 

- pomalá chůze   - normální chůze   - svižná chůze 

   - poklus    - běh 

9.e) Co vám brání v rychlejší chůzi či v delším úseku? (např. rychle nastupující 

únava, objeví se bolest, špatně se mi dýchá, příliš se potím, točí se mi hlava apod.) 

……………………………………………………………………………………………. 

9.f) Máte nějaké pohybové potíže při některých běžných denních činnostech? 

Popište jaké a při jakých činnostech: (např.vstávání, sezení, nákupy, jídlo, 

hygiena, atd.)………………………………………………………...………………. 

9.g) Používáte při běžných denních činnostech některou z kompenzačních 

pomůcek? (např.berle, hole, chodítko, punčochy proti křečovým žilám, ortézy, 

apod.) Popište při kterých a jakou:……………………………………..…………. 

 

Data získaná touto anketou budou statisticky zpracována anonymně, aby nemohlo dojít 

k jejich zneužití a jsou chráněna povinnou mlčenlivostí. 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

Podpis probanda: 

 

……………………………. 

Podpis fyzioterapeuta realizujícího doplňující 

rozhovor: 

……………………………. 

V Praze dne: ……………… 

 



 

Příloha č. 4 – Příkladné fotografie využité pro kineziologický rozbor 

 

   

Pohled zepředu Pohled zezadu Pohled z boku 

 


