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Cílem diplomové práce v teroretické části je seznámit čtenáře s problematikou
pacienta po lézi kční míchy, zejména v souvislosti s prováděním běŽných
denních činností, dále je popis kompenzačních mechanismů tetraplegiků,
nastínění dalších moŽností podpory funkce homích končetin chirurgickou
intervencí a v závěrrr je vysvětlen principe a v1uŽitím Vojtovy reflexní
lokomoce.
Praktická část je zaměřena na měření EMG aktivity svalů homích končetin před
a po terapii Vojtovou reflexní lokomocí a zhodnocení vlivu Vojtovy reflexní
lokomoce na EMG aktivitu a zapojení měřených svalů do pohybových
steleot}pů.

Teoretická část má 34 stran. V prvrrí částije velmi krátceje zmíněna etiologie
poranění míchy. V dtxhé části se autorka věnuje vyšetření a klasifikaci míšních
lézí, rámcově popisuje ASIA score. Zde bych chtěla podotlorcut, že tyšetření
motoriky dle ASIA je odlišné od Jandoya syaloyého testu' jelíkož celé testování
leží pacíent na zádech a 'jednotlívé sl,aly se testují v přesně definované poloze
proti Stcltickému odporu. Dále se testují dlě modality citlivosti _ lehlgl dotyk a
diskriminace algického podnětu ( diskriminclce tupý ostý) nikoliv dvoubodová
diskriminace, pro což se užíló pojeu diskrininační čití. DáJe je zde uveden
výčet autonomních dysfunkcí u poranění míchy' s bliŽšírn seznámenirn
s autonomní dysreflexií. Chtěla bych upřesnit, že u autonomní dysreJlexie



vznika bolest hlavy l SoLlyislosti S yasodilatací cév nad lézí, tedy aktiyqc|
parasympatikll. Na závěr jsou popsány moŽnosti funkčního hodllocení horních
končetin z pohledu funkce ruky, respektive úchopu a testování běŽných denních
aktivit. Dále je popis povrchového EMG r,yšetření' Ve třetí části výborně
popisuje funkci homích končetin s přihlédnutím k míšnímu traumatu, zejména
míru nezávis1osti v souvislosti s ýškou léze a zajištění postury vsedě na vozíku.
Dále autorka přibliŽuje s'ziologické pohybové stereotypy horních končetin a
svalové náhradní kompenzační mechanismy - náhraclní funkčí úchop, extenzi
lokte při paralýze m. triceps brachii zajišťující oporu o homí končetinu'
mechanismus zajištění lokorr-roce pohybem na vozíku a ovlivění por'ušeného
dechového stereotypu posí]ením pomocných dechových svalů' V závěru této
části se věnuje nerrro$'ziologickýrr-r aspektům kompenzačních sterotypů. Ve
čtvfté části velmi pěkně intbrrrruje o chilurgických moŽnostech podpory funkce
homích končetin, jako jsou šlachové a nervové transfery, funkční
elektrostimulace a neuloplotéZy' Pátá částje zaměřena na popis Vojtovi reflexrrí
lokomoce.

Praktická část má 21 stran'
Hypotézy

- l. intenzita elektrické aktivity sledovných svalů před a po terapii se

statisticky významně neliší
- 2. terapii nebude statisticky významný rozdíl v klidové aktivitě

sledovaných svalů v sedu na vozíku ve srovnání s aktivitou před terapií
- 3. terapii nedojde při pohybu k stattisticky významným zrr-rěnám v poŤaclí

timingu sledovaných svalů ve srovnání s pořadím před terapií
- 4. po telapii nedojde k symetrizaci práce sledovaných svaiů mezi pravou a

levou stranou u bimanuálních činností statisticky výzr-ramným sníŽením
rozdí1u intenzity e]ektrické aktivity mezi nimi

Metodika
V této části popisuje soubor sledovaných pacientů, postup EMG měření, které
svaly horních končetin byly předměterr-r měření ( m.flexor carpi radialis, m'
extensor catpi tadialis, m' biceps brachii, m' triceps brachii, střední část m.
deltoideus, m ' pectoralis major, pars ascendens m. trapezius) a jasně defirruje
čirrr-rosti' které byly vyšetřovány ( klidová aktivita sedu na vozíku, vzpor na
vozíku, iniciální push fáze, addukce HKK v seu na vozíku, flexe HKK v sedl-r na
vozíku, pití z lfive na vozíku, abdukce HKK v dlouhém sedu , flexe HKK
v dlouhém sedu). Dále je zmíněna úpt ava naněiených dat a statistické
zpracování.
Zde bych tyzdvihla ýběr testo..laných činností, tím' že se maxímálně snaží
příblíží.t k běžým denním aktivítáu tetraplegiků. Dále se mi líbi.lo jasné a
přes né defi nován í prol ede ní tes tova nýc h č innost í.



Výsledky
Autorka vyšetřila 5 probandů s krční míšní 1ézí,4 muže a l ženu' 3 s kompletní
a 2 s nekomplentí míšní 1ézí.

Zde stojí za zmínku náročnost D)tvoření potřebně velkého souboru pacientti
k testovóní, jelikož tito lidé jsou okózóní na pomoc druhé tlsoby a je tedy složité
je dopravit opakovaně k měřením, 'jak z důvodu techniclýCh' časoyých ' t:rk í
jistě zdralotních.
Nan-rěřené hodnoty jednotlivých EMG vyšetření byly zpracovány na 15 stlanách
popisnou formou včetně přehledných tabulek a glaÍx.

Diskuze
V této části autorka shrnuje výsleď<y své práce na ó stranách. Statisticky
význan-rr-ré změny byly prokázány pouze u několik svalů, ale z celkového
pohledu nelze efekt terapie potvrdit, nicméně dle subjektivního hodnocení
pacientů bylo patrno zlepšení. Přikláním se k názoru autorky, že by bylo
vhodnější zvo1it k testování vlivu terapie jinou metodu' například flrnkční testy
či testy nezávislosti.

Autorka ukáza]a velkou odbornou vyspělost, jak ve zpracování magisterské
práce' tak v práci se zahraničními zdroji'

Práci považuji Za tematicky přínosnou a velmi kvalitně zpracovanou, a ploto ji
doporučuii k obhaiobě'

otáZlry:
1' Pročjste si vybrala toto téma?
2. Budete se dále věnovat prob]ematice spinálních pacientů?

3/
perská

V Praze dne 17.

MUDI. Ver


