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Abstrakt 

 

Cílem práce bylo posouzení vlivu terapie Vojtovou metodou na funkci svalů horních 

končetin pacientů s tetraplegií. Jedná se o pilotní studii, jíž se zúčastnilo 5 probandů. 

Pro objektivizaci výsledků byla zvolena metoda povrchové elektromyografie, kdy se 

snímala EMG aktivita 14 svalů horních končetin a ramenního pletence při vybraných 

pohybech před a po terapii. K volbě poloh a aktivačních zón se přistupovalo 

individuálně. Přestože u několika svalů došlo k signifikantním změnám, nelze 

statisticky významný vliv terapie ze získaných výsledků potvrdit. Z hlediska klinického 

pozorování a subjektivního hodnocení pacientů však určitý rozdíl patrný byl. Proto 

může být v budoucnu výhodné sledovat vliv Vojtovy metody na pohybový aparát 

prostřednictvím klinických metod, například pomocí funkčních testů, testů nezávislosti, 

měření rozsahů pohybu nebo kinematické analýzy. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis was to evaluate the Vojta method therapy impact to 

the muscles function of the upper limbs of patients with tetraplegia. This is a pilot study, 

which was attended by five probands. To objectify the results, the method of surface 

electromyography was adopted. EMG activity of 14 muscles of the upper limbs and 

shoulder girdle during selected movements before and after therapy was recorded. 

The choice of therapeutic positions and activation zones was individual. Although a few 

muscles show significant changes, statistically considerable influence of the therapy 

cannot be confirmed from the obtained results. But from the point of view of clinical 

observation and patients ´subjective  feelings an obvious difference can be seen. 

Therefore, it may be in the future advantageous to monitor the impact of Vojta method 

to locomotor system through clinical methods such as functional tests, tests of 

independence, range of motion or kinematic analysis. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ADL   Activities of Daily Living 

ASIA   American Spinal Injury Association 

BB   biceps brachii 

CUE   Capabilities of the Upper Extremity 

CNS   Centrální nervový systém 

ECR   extensor carpi radialis 

EMG   Elektromyografie 

EMSCI  European Multicenter Study about Spinal Cord Injury 

FCR   flexor carpi radialis 

FES    Funkční elektrostimulace 

FIM   Functional Independence Measure 

GH   glenohumerální 

GRT   Grasp and Release Test 

HKK   horní končetiny 

ICSHT   International Classification for Surgery of the Hand in Tetraplegia 

IFCN   International Federation of Clinical Neurophysiology 

IP   Interfalangeální 

LTV   Léčebná tělesná výchova 

m.   musculus 

MD   deltoideus, střední část 

p   hladina významnosti 

PM   pectoralis major 

RO   reflexní otáčení 

SCIM   Spinal Cord Independence Measure 

TA   trapezius, vzestupná část 

TB   triceps brachii 

tzv.   takzvaný 

uV   mikrovolty 

VLT   Van Lieshout Test 

VLT – SV  Van Lieshout Test Short Version 

VRL   Vojtova reflexní lokomoce 
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ÚVOD 

 

Horní končetiny hrají nezastupitelnou roli při vykonávání běžných denních činností 

(ADL), při základní sebeobsluze, úchopu a manipulaci s předměty, sociálních 

kontaktech (např. podání ruky při setkání, objetí), práci i možnostech trávení volného 

času. Jejich funkčnost je předpokladem k nezávislosti na okolí.  

U pacientů po poranění míchy v krční oblasti, na něž se diplomová práce zaměřuje, 

je však tato funkce vzhledem k výšce léze více či méně porušena. Kromě výše 

uvedených činností u nich představuje postižení horních končetin limit v mobilitě, 

protože při propulzi na vozíku, eventuelně chůzi s pomůckou, plní horní končetiny 

navíc funkci lokomoční. 

Je patrné, že po míšní lézi jsou na horní končetiny kladeny vysoké nároky, zajištění 

nezávislosti a fungování v rámci ADL spadá téměř výhradně na ně. Prohlubuje se 

dysbalance mezi svaly podílejícími se na pohonu obruče vozíku a jejich antagonisty. 

Zároveň jsou přetěžovány svaly se zachovanou funkcí z důvodu ztráty spolupráce 

synergistů nebo stabilizátorů. Kromě toho se musí zapojovat do nezvyklých náhradních 

stereotypů v rámci kompenzace za svaly inervované ze segmentů pod úrovní léze, které 

částečně či úplně svou funkci ztratily. Později proto může docházet k rozvoji 

patologických bolestivých stavů. 

Snahou týmu odborníků pečujících o spinálního pacienta je těmto komplikacím 

předcházet nebo je alespoň eliminovat, zlepšit funkci, snížit závislost na okolí a tím 

přispět ke zvýšení kvality života.  

Pro nácvik správného stereotypu pohybu lze v rámci LTV (léčebné tělesné výchovy) 

využít mnoho metod fyzioterapie, ideálně s aktivní účastí pacienta. Některé svaly však 

není možné v důsledku léze vůlí aktivovat nebo je aktivovat ve správné souhře 

s ostatními, proto může být přínosné snažit se oslovit tyto svaly, svalové souhry a jejich 

řízení také reflexní cestou. Často využívanou metodou je Vojtova reflexní lokomoce 

(VRL). 

Objektivních studií o účinku terapie Vojtovou metodou obecně je však velmi málo, 

v případě pacientů s tetraplegií je to minimum. Proto se tato práce zaměřuje právě 

na problematiku pacientů s lézí krční míchy, v praktické části sleduje vliv VRL 

na funkci horních končetin pomocí povrchové elektromyografie (EMG). 
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CÍL 

Cílem teoretické části práce je: 

1.  Seznámení čtenáře s problematikou pacienta po lézi krční míchy, zejména 

v souvislosti se schopností provádět běžné denní činnosti 

2.  Popis kompenzačních mechanismů tetraplegiků 

3.  Nastínění dalších možností podpory funkce horních končetin chirurgickou 

intervencí 

4.  Úvod do principu a využití terapie Vojtovou reflexní lokomocí (VRL) 

 

Cílem praktické části práce je: 

1.  Měření EMG aktivity svalů horních končetin tetraplegiků před a po terapii 

VRL 

2.  Zhodnocení vlivu terapie VRL na intenzitu EMG aktivity svalů horních 

končetin 

3.  Zhodnocení vlivu terapie VRL na timing svalů horních končetin 
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1 PORANĚNÍ MÍCHY V KRČNÍ OBLASTI 

 

Poranění míchy představuje jedno nejzávažnějších postižení s dopady ve všech 

oblastech života. Ve většině případů znamená trvalé následky, které v různé míře, dle 

výšky léze, předurčují míru (ne)závislosti na okolí (Beneš in Jedlička, 2005). Poranění 

v krční oblasti znamenají nejrozsáhlejší omezení funkce, kdy se k snížení/ztrátě 

hybnosti dolních končetin přidává ještě porucha končetin horních, případně dýchání.   

Asi v 70% případů se v anamnéze objevuje trauma, obvykle spojené s poraněním 

páteře. Krční úsek je spolu s thorakolumbálním nejčastější lokalizací (Adamčová, 167, 

2005). Drtil (2005) na základě statistiky zpracované na neurochirurgii FN Olomouc 

uvádí jako nejčastější příčiny krční léze na prvním místě autonehody (zejména řidiči, 

sražení chodci), pády a sporty. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v letních měsících, 

kdy úrazy krční míchy značně převyšují úrazy v nižších segmentech páteře (Drtil, 

2005). 

V menším procentu případů může dále dojít k poškození míchy v důsledku střelného 

nebo bodného poranění nebo sekundárně vlivem krvácení traumatické i netraumatické 

etiologie. Mezi další netraumatické příčiny se řadí nádory (primární, sekundární), 

zánětlivá, degenerativní či vrozená onemocnění, ischemie nebo krvácení (Faltýnková 

et al., 2004).  
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Segment Sval Segment Sval

C5 m. biceps brachii, m. brachialis L2 m. iliopsoas

C6 m. extenzor carpi radialis longus et brevis L3 m. quadriceps femoris

C7 m. triceps brachii L4 m. tibialis anterior

C8 m. flexor digitorum profundus L5 m. extensor hallucis longus

Th1 m. abductor digiti minimi S1 m. triceps surae

Horní končetina Dolní končetina

2 VYŠETŘENÍ A KLASIFIKACE 

 

Pečlivé vyšetření představuje základ, na němž je možné postavit kvalitní a přesně 

cílenou léčbu, určit prognózu, stanovit reálné cíle rehabilitace a sledovat vývoj v čase. 

V současnosti se na většině pracovišť využívá postup dle ASIA (American Spinal Injury 

Association). Jedná se o neurologické vyšetření zahrnující stanovení výšky a rozsahu 

postižení. Toto je vhodné doplnit zhodnocením funkce s dopadem v ADL (Activities of 

Daily Living) (Kříž, Chvostová, 2009). 

 

 

2.1 ASIA Score 

 

Prvním krokem je stanovení výšky léze, což bude odpovídat nejnižšímu segmentu 

s nepostiženou senzitivní a motorickou funkcí. Postupuje se podle metodiky ASIA. 

V modifikovaných polohách, pouze na zádech, se testuje síla klíčových svalů 

(Tabulka 1) a hodnotí se 6 stupni (0 – 5) obdobně jako svalový test podle Jandy. 

Motorickou úroveň představuje segment, jehož klíčový sval dosáhl minimálně stupeň tři 

a sval nad ním stupeň 5 (ASIA, 2008).  

 

 

Tabulka 1. Klíčové svaly 

 

 

Pro určení senzitivní úrovně byly v každém dermatomu stanoveny tzv. klíčové body, 

v nichž se testuje citlivost na lehký dotek a diskriminační čití (ASIA, 2008).  
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Velký význam má určení rozsahu poškození míchy. Důležitou roli zde hraje 

zachování motorické a senzitivní funkce v segmentech S2 – S4. Podle ASIA (2011) se 

rozlišuje 5 stupňů: 

 

A = kompletní léze (není zachována citlivost ani motorická funkce) 

B = inkompletní (pod úrovní léze pouze citlivost, včetně segmentu S2 – S4) 

C = inkompletní (kromě senzitivní, ještě zachování motorické funkce – více jak 

polovina klíčových svalů pod úrovní léze hodnocena stupněm svalové síly méně 

než 3) 

D = inkompletní (motorická funkce – více jak polovina klíčových svalů stupeň 

svalové síly 3 a více) 

E = normální funkce motorické i senzitivní 

 

Získané údaje se zaznamenávají do papírového formuláře (Obrázek 1) a stanou se 

součástí zdravotní dokumentace pacienta. Některá evropská pracoviště mohou navíc 

využít a zapisovat do databáze EMSCI (European Multicenter Study about Spinal Cord 

Injury), která funguje jako projekt umožňující mezinárodní spolupráci a výměnu 

zkušeností. Je v něm zapojeno 19 spinálních center, za Českou republiku je aktivním 

členem Spinální jednotka Fakultní nemocnice v Motole. Kromě výše uvedených údajů 

se do databáze zapisují také neurofyziologické parametry, údaje o vegetativních 

funkcích, bolesti, výsledky funkčních testů nebo testů hodnotících nezávislost. 

Doplňující program umožňuje ze získaných dat tvořit grafické nebo textové přehledy 

(EMSCI, 2011). 
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Obrázek 1. Formulář ASIA (http://www.asia-spinalinjury.org/publications/ 59544_sc_Exam_ 

Sheet_r4.pdf) 

 

 

2.2 Vyšetření autonomních funkcí 

 

Další krok v péči o všechny pacienty s poraněním míchy představuje vyšetření 

autonomních funkcí, zvláště pak při lézích v krční a horní hrudní oblasti (nad úrovní 

Th6), kde dochází také k výraznému ovlivnění sympatoparasympatického systému. Je 

důležité nejen pro zhodnocení stavu v akutním a subakutním stadiu, ale mělo by se 

opakovat také v rámci dispenzarizace při prevenci, případně aby se včas zachytil a řešil 

výskyt specifických komplikací (Kříž, Hyšperská, 2009).  

Opět lze využít standardní formulář podle ASIA a Mezinárodní společnosti 

pro míšní léze (International Spinal Cord Society), které vydaly doporučení k sledování 

následujících parametrů: neurogenní šok v akutní fázi, srdeční arytmie, ortostatická 

hypotenze, autonomní dysreflexie, poruchy termoregulace a pocení nad i pod úrovní 

léze, ke kterým se přidává dále hodnocení močových a sexuálních funkcí a činnosti 

gastrointestinálního traktu (Krassioukov et al., 2007). 
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2.2.1 Autonomní dysreflexie 

 

Velmi častou a nebezpečnou komplikaci představuje u pacientů s tetraplegií 

autonomní dysreflexie. Jedná se o náhlý a výrazný vzestup krevního tlaku v důsledku 

neadekvátní sympatické reakce na iritaci v segmentu pod úrovní léze. Informace 

o podráždění skrze zachované ascendentní dráhy stimuluje neurony sympatiku v míše a 

dochází k uvolnění mediátorů norepinefrinu, dopamin beta – hydroxylázy a dopaminu, 

descendentní inhibice však za místo léze neprojde. Výsledkem je tedy nekontrolovaná 

sympatická reakce, která vyvolá pod úrovní poškození míchy těžkou vazokonstrikci cév 

s následným zvýšením krevního tlaku. Klinicky se objeví prudká pulzující bolest hlavy. 

Organismus reaguje kompenzačním zvýšením tonu parasympatiku, který vyvolá 

bradykardii; ve vyšších segmentech může být patrná vazodilatace s pocením či 

zarudnutím kůže (Kříž, 2005).  

První pomoc musí přijít okamžitě, často stačí pacienta posadit, uvolnit těsné části 

oděvu a odstranit iritaci – například snížit napětí močového měchýře či střev, což bývá 

nejčastější vyvolávající příčinou. Kromě urogenitálního a gastrointestinálního traktu se 

může příčina nacházet na úrovni kůže či skeletu (fraktury) nebo v jiných oblastech. 

Nepodaří – li se původ vzniku autonomní dysreflexie objasnit, zahajuje se obvykle 

farmakologická antihypertenzní terapie. Dále je vhodné v následujících dvou hodinách 

monitorovat krevní tlak, případně dovyšetřovat příčinu (Kříž, 2005).  

Rozvojem autonomní dysreflexie jsou ohroženi všichni pacienti s výškou léze 

nad úrovní Th6 v období po překonání fáze míšního šoku (Kříž, 2005).  

 

 

  



Diplomová práce  Vliv Vojtovy metody na pohybový aparát u tetraplegiků 

14 

2.3 Funkční hodnocení  

 

Funkce horních končetin, respektive její porucha u lézí krční míchy, úzce souvisí 

s možností sebeobsluhy, nezávislostí a tím kvalitou života. I malé zlepšení může mít 

velký vliv na činnosti v rámci ADL a v rehabilitaci je to z pohledu většiny pacientů 

priorita číslo jedna. Proto nelze z vyšetření vynechat funkční testy. Kromě 

informativního, mají také význam motivační, pacient i terapeut mohou sledovat 

pokroky, které při terapii přicházejí (Spooren, 2006).  

Existuje celá řada testů, které lze pro vyšetření funkce použít. Níže vybrané vznikly 

nebo byly upraveny specificky pro pacienty po míšním poranění a jako takové se 

považují za nejcitlivější detektory změn, ke kterým v období po lézi dochází. S jejich 

pomocí lze rovněž účinně hodnotit efektivitu rehabilitace, případně nového přístupu, 

z dlouhodobého hlediska. 

 

 

2.3.1 Testy ruky 

 

Hodnocení funkce ruky je velmi důležité z mnoha hledisek. Ruka hraje totiž 

důležitou úlohu při ADL a ztráta její funkce s sebou nese také výrazná omezení 

v běžném životě. 

 

Grasp and Release Test (GRT) 

 Test je speciálně určen pro vyšetření pacientů s tetraplegií. Zahrnuje šest úkolů, 

jejichž požadavkem je úchop a manipulace s šesti předměty různého tvaru a váhy. 

Boduje se, zda byl pacient schopen úkol vůbec splnit a pokud ano, tak kolikrát během 

30 s. Nevýhodou testu je, že se provádí vsedě, limitaci představuje schopnost pacienta 

zvládnout tuto vertikální polohu, zejména v akutních stadiích. Další omezení spočívá 

v tom, že nezohledňuje různé typy úchopů. Naopak výhodou je snadná a rychlá 

proveditelnost (Mulcahey et al., 2007).  

Mulcahey et al. (2007) doporučují doplňovat GRT dotazníkem Capabilities of the 

Upper Extremity (CUE), kde pacient hodnotí své schopnosti ze svého pohledu 

sedmibodovou škálou. Tohoto se využívá rovněž po rekonstrukčních operacích 

pro posouzení zlepšení funkce a tedy i úspěšnosti intervence (Mulcahey et al., 2007).   
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2.3.2 Testy nezávislosti 

 

Spinal Cord Independence Measure (SCIM) 

Vychází z běžně používaného testu FIM (Functional Independence Measure), ale 

vzhledem k tomu, že byl speciálně upraven pro pacienty po míšní lézi, je u této skupiny 

citlivější na změny stavu a slouží jako spolehlivější nástroj hodnocení. Hodnotí řadu 

činností, které jsou zařazeny do tří oblastí – sebeobsluha, funkce dýchání a svěračů, 

mobilita. Jednotlivé úkony jsou obodovány podle důležitosti vyplývající z použití 

v ADL. Výhodu oproti původní verzi FIM představuje také v sekci mobilita posouzení 

nejen z hlediska pomůcek, které jsou pro její zajištění potřeba, ale i jakou vzdálenost je 

pacient schopen urazit v interiéru a exteriéru. Vyšetření kognitivních funkcí bylo z testu 

vyřazeno (Catz et al., 1997). Pár let po zavedení testu do praxe se objevily menší 

nedostatky, například absence rozlišení, zda se jedná o paraplegii či tetraplegii, což 

mohlo výsledky zkreslit. Aby se toho dalo vyvarovat, byl SCIM o tyto body doplněn 

(verze The Catz-Itzkovich SCIM) (Catz, Itzkovich, 2001).  

 

Van Lieshoutův test (VLT) 

Test je zaměřen ryze na aktivity, které pacient běžně provádí. Zahrnuje 19 úkolů 

hodnocených 0 – 5, kdy 0 znamená, že daný úkol nebylo možné provést, 5 pak 

představuje provedení bez problémů, bez kompenzačních mechanismů a pomůcek (Post 

et al., 2006).  

Činnosti se dělí do pěti oblastí (Post et al., 2006; Spooren et al., 2006):  

 

1.  výkon horních končetin, který směřuje k pohybu celého těla (pohon vozíku, 

transfery, odlehčování při sedu) 

2.  stabilizace a pohyb horních končetin v prostoru (držení proti gravitaci, 

funkční dosah – umístění předmětů před sebe na stůl, na poličku nad úrovní 

ramen, zvednutí ze země) 

3.  funkce ruky (senzitivita, funkce prstů a palce) 

4.  úchop a uvolnění různých předmětů (dle velikostí a typů úchopu) 

5.  manipulace vyžadující spolupráci a koordinaci palce a prstů (psaní, otevření 

lahve s korkovou zátkou, zapálení sirky) 
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Kromě toho, zda je schopen úkol provést, hodnotí také kvalitu a bere v úvahu 

komplikace, které mohou činnost ovlivnit (například kontraktury nebo spazmy). 

K celkovému skóre se přidává subjektivní hodnocení pacienta (Post at al., 2006).  

Nevýhodou však je poměrně značná časová náročnost (60 – 90 min), proto byla 

vytvořena zkrácená verze (VLT – SV), obsahující 10 položek, vybraných tak, aby dobře 

reprezentovaly oblasti původní verze a celkový výsledek testování aby koreloval 

s celkovým výsledkem kompletního testu (r = 0,90 – 0,93). VLT – SV nehodnotí 

subjektivní dojmy a komplikace. Obě verze však byly zhodnoceny jako spolehlivé a 

citlivé na změny funkce, ke kterým v průběhu rehabilitace dochází (Post et al., 2006; 

Spooren et al., 2006). 

 

 

2.3.3 Přístrojové hodnocení – povrchová EMG 

 

Elektromyografie je metoda založená na snímání změn akčního potenciálu, 

ke kterým dochází při svalové práci. V současnosti se stále rozvíjí, objevují se nové 

metody, přístroje a technická řešení. Lze ji uplatnit nejen při vyšetření svalů, ale také 

při vyšetření vodivosti periferních nervů. Vzhledem k využití v praktické části práce se 

tato podkapitola bude zabývat pouze povrchovou EMG. 

Při povrchové EMG jsou elektrody nalepeny na kůži a výsledný signál je sumací 

akčních potenciálů všech svalových vláken pod nimi. Kromě vyšetřovaného svalu se 

tedy snímá i aktivita svalů pod ním nebo svalů okolních v případě, že se nacházejí 

pod elektrodou, což může být výhodou, chceme – li vyšetřovat svalovou činnost 

globálně, ale zároveň nevýhodou zkreslením naměřených hodnot. Je – li cílem získat 

informaci jen z několika svalových vláken, lze zvolit jehlovou EMG, která je mnohem 

selektivnější (Zedka, Valouchová, 199-202, 2009), avšak nociceptivní aference z místa 

vpichu může vyvolat změnu pohybového stereotypu a opět tak zkreslit výsledek 

vyšetření.  

Signál je přes zesilovač, frekvenční filtry a digitální převodník přenášen do počítače, 

kde lze jeho záznam potom dále zpracovávat a hodnotit. Z hlediska rehabilitace se 

nejčastěji vyšetřuje:  
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1. svalová koordinace – zhodnocením procentuálního zastoupení, časového 

sledu a a/symetrie aktivace jednotlivých svalů, 

2. síla – sledováním amplitudy EMG signálu, 

3. unavitelnost – změnou frekvence pálení motorických jednotek (Zedka, 

Valouchová, 201-202, 2009).  

 

Výsledek vyšetření mohou zkreslovat šumy a artefakty. Je možné je minimalizovat 

dodržením doporučení zpracovaných například Mezinárodní společností klinické 

neurofyziologie (IFCN, 1999). 
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3 FUNKCE HORNÍCH  KONČETIN, FYZIOLOGICKÉ 

POHYBOVÉ   STEREOTYPY   A   KOMPENZAČNÍ 

MECHANISMY PO MÍŠNÍ LÉZI V KRČNÍ OBLASTI 

 

Horní končetiny hrají důležitou roli při vykonávání téměř všech běžných denních 

činností. Plní funkci manipulační, opěrnou i úchopovou. Jsou tedy nezbytné 

pro nezávislost na okolí – slouží k sebeobsluze. Ruce poskytují přímý kontakt s vnějším 

prostředím a jsou zdrojem informací o předmětech, kterých se člověk dotýká a kterými 

manipuluje. Rovněž nelze opomenout sociální funkci, tedy účast v komunikaci (Véle, 

265, 2006).  

U osob s poruchou hybnosti dolních končetin plní horní končetiny ještě jednu, 

pro ně neobvyklou funkci – lokomoční. Většina pacientů po míšní lézi totiž používá 

pro zajištění mobility mechanický vozík, který pomocí horních končetin uvádí 

do pohybu a řídí směr jízdy. 

 

Práce horních končetin však neprobíhá izolovaně, ale pro optimální činnost vyžaduje 

spolupráci dalších segmentů (Véle, 265, 2006). Ještě před zahájením vlastního pohybu 

musí být nastavena výchozí postura prostřednictvím řídící jednotky – CNS, která 

zpracovává informace z vnějšího i vnitřního prostředí a na jejich základě přizpůsobuje 

posturální zajištění i v průběhu pohybu. CNS dále prostřednictvím eferentních drah 

pohybovou funkci koordinuje, přizpůsobuje a řídí za dosažením vytyčeného cíle (Véle, 

58 – 61, 2006). 

V důsledku poškození míšních drah dochází, v různé míře dle rozsahu poranění 

míchy, k poruše toku signálů z periferie do CNS a opačně. Svaly inervované 

ze segmentu pod úrovní léze částečně nebo úplně ztrácejí funkci. Totéž platí pro čití – 

taktilní i proprioceptivní (Faltýnková et al., 7, 2004).  

Nelze tedy zaměřit pozornost pouze na paralýzu svalů, ale rovněž čití má 

v kvalitním provedení pohybu nezastupitelné místo, protože poskytuje informace 

důležité pro zpětnou kontrolu a „dolaďování“ pohybu. 

Kvalita taktilního čití navíc odráží, jak člověk vnímá okolní svět a sám sebe v něm. 

Skrze těsnou vazbu s napětím svalů, kůže a podkoží ovlivňují informace z exteroceptorů 

pohybové chování. Adekvátní aference z kožních receptorů dává předpoklad přiměřeně 

reagovat, nastavit napětí měkkých tkání odpovídající situaci a pohybovou funkci dobře 
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koordinovat. V případě zvýšení či snížení citlivosti exteroceptorů může docházet 

ke zkreslení vnímání a nepřiměřeným reakcím na vnější podněty (Hermachová, 2001). 

 

Míšní léze má tedy vliv na řadu systémů. Organismus se potřebuje adaptovat 

na nově vzniklou situaci a co největší měrou zajistit funkčnost v rámci ADL. Horní 

končetiny se proto zapojují do náhradních kompenzačních stereotypů nebo do činností, 

ke kterým nebyly primárně určeny, jako je například jízda na vozíku. Zde navíc vzniká 

dysbalance mezi svaly účastnícími se pohonu vozíku a jejich „protihráči.“ Protože se 

zároveň snížil počet ovládaných svalů, jsou na ty se zachovanou funkcí kladeny veškeré 

nároky. Spolu se ztrátou spolupráce se stabilizátory, případně synergisty, jsou tyto svaly 

přetěžovány, což může vést k rozvoji patologických bolestivých stavů. Vzhledem 

k tomu, že možnosti sebeobsluhy a fungování v rámci ADL jsou u pacientů po míšní 

lézi na funkčnosti horních končetin závislé, představuje jakákoli bolestivá afekce v této 

oblasti velkou komplikaci a může snižovat kvalitu života (Ambrosio, 2005). 

 

 

3.1 Výška léze versus míra nezávislosti 

 

Obecně lze říci, že čím vyšší léze, tím menší funkce a nezávislost.  

Nejzávažnější jsou stavy klasifikované jako vysoká tetraplegie (C1 – C4), případně 

pentaplegie, pokud je zasažen n. phrenicus, a tím činnost bránice. Takové postižení je 

ve většině případů smrtelné. Pokud se však krátce po lézi zahájí transkutánní 

elektrostimulace bránice, pacient může přežít, nicméně je částečně či úplně závislý 

na ventilátoru. Některým se pak implantují stimulátory bránice (Pfeiffer, 178, 2007). 

Protože zachována je pouze hybnost krku v různém rozsahu, případně elevace lopatek, 

jsou tito pacienti plně odkázáni na své okolí. S využitím pomůcek, například hlavové či 

ústní tyčky, mohou ovládat různá zařízení, pracovat s počítačem, otáčet stránky nebo 

ovládat elektrický vozík (Faltýnková, 36, 2006).  

Pacient s výškou léze C5 je rovněž velkou měrou závislý na okolí, dýchá však 

samostatně. Je schopen pohybů v ramenním kloubu všemi směry, ale v omezeném 

rozsahu, provede flexi v lokti a supinaci předloktí (Tabulka 2). Díky tomu se zajištěním 

pomůcek zvládá základní hygienu, najíst se a napít, psát a dopomoci svému asistentovi 

při složitějších činnostech, přesunech či polohování (Faltýnková, 36, 2006).  
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V případě lézí v segmentu C6 je už možná hybnost v rameni v plném rozsahu, 

supinace i pronace předloktí a radiální extenze zápěstí (Tabulka 2). Při opoře o dlaň je 

pacient schopen náhradním mechanismem rovněž extenze v lokti (viz dále). Je 

nezávislý v rámci činností ADL s využitím pomůcek a náhradního úchopu, rovněž 

přesuny může zvládat sám, ale často ještě potřebuje asistenci. Může řídit auto 

(Faltýnková, 36, 2006).  

Pacienti s lézí v oblasti C7 – Th1 jsou plně nezávislí. Zvládají veškeré činnosti 

ADL, s eventuálními úpravami, přesuny, jízdu na vozíku v nerovném terénu i přes 

menší překážky, jsou schopni řídit auto (Faltýnková, 36, 2006).  

 

Aby svaly horních končetin mohly plně využít svého potenciálu, potřebují kvalitní 

punktum fixum, které zajišťuje adekvátní souhra svalů podílejících se na stabilizaci 

lopatky. Véle (2006) popisuje jejich fungování v rámci partnerských dvojic: 

1.  „mm. rhomboidei – m. serratus anterior (rotace lopatky), 

2.  m. levator scapulae – m. trapezius, dolní část (elevace a deprese lopatky), 

3.  m. pectoralis minor – m. trapezius, horní část (předklon, záklon lopatky), 

4.  m. serratus anterior, horní a střední část – m. trapezius, střední část (abdukce, 

addukce lopatky)“ (Véle, 268, 2006). 

 

 

Výše uvedené svaly spolu s m. latissimus dorsi, pectoralis major a subclavius 

propojují ramenní pletenec s žebry a páteří. Svaly upínající se na páteř mají vztah 

k aktivaci autochtonní muskulatury, společně se podílí na napřímení páteře a její 

rotabilitě (Vojta, Peters, 41 – 42, 2010). Pokud by však jejich aktivace nebyla provázena 

odpovídající účastí mm. intercostales interni a svalů břišní stěny, docházelo by, zejména 

v důsledku tahu m. serratus anterior ke kraniálnímu posunu žeber provázené decentrací 

kloubů a vzniku náhradních nevýhodných pohybových stereotypů. Proto nelze tyto 

svalové skupiny z úvahy o funkci horních končetin opomenout. V koaktivaci s ventrální 

svalovinou trupu se na stabilizaci páteře uplatňuje také m. erector trunci (Véle, 2006; 

Čihák, 1987). 
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Tabulka 2. Kořenová inervace svalů horních končetin. X – hlavní zdroj inervace, X – vedlejší zdroj 

inervace (Neumann, 299, 2010)   

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Th1

Serratus anterior X X X X

Rhomboideus, major et minor X X

Subclavius X X

Supraspinatus X X X

Infraspinatus X X

Subscapularis X X X

Latissimus dorsi X X X

Teres major X X X

Pectoralis major, p. clavicularis X X

Pectoralis major, p. sternocostalis X X X X

Pectoralis minor X X X

Teres minor X X

Deltoideus X X

Coracobrachialis X X

Biceps brachii X X

Brachialis X X

Triceps brachii X X X X

Anconeus X X

Brachioradialis X X

Extensor carpi radialis longus et brevis X X X X

Supinator X X

Extensor digitorum X X X

Extensor digiti minimi X X X

Extensor carpi ulnaris X X X

Abductor pollicis longus X X X

Extensor pollicis brevis X X X

Extensor pollicis longus X X X

Extensor indicis X X X

Pronator teres X X

Flexor carpi radialis X X X

Palmaris longus X X X

Flexor digitorum superfic. X X X

Flexor digitorum profundus I et II X X X

Flexor pollicis longus X X X

Pronator quadratus X X X

Abductor pollicis brevis X X X X

Opponens pollicis X X X X

Flexor pollicis brevis X X X X

Lumbricalis I et II X X X

Flexor carpi ulnaris X X X

Flexor digitorum profundus III et IV X X X

Palmaris brevis X X

Abductor digiti minimi X X

Opponens digiti minimi X X

Flexor digiti minimi X X

Interossei palmares X X

Interossei dorsales X X

Lumbricalis III et IV X X

Adductor pollicis X X

Nervový kořen
Musculus
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Funkce trupových svalů po míšní lézi je však omezená. Většina činností pacientů 

s kvadruplegií je vázána na sed, nicméně oslabení vyplývající z výšky a charakteru léze 

jim ztěžuje vzpřímenou polohu vsedě udržet. Často si proto vypomáhají oporou o horní 

končetiny. V důsledku toho je pak ale nemohou volně použít.  

Cestou k uvolnění horních končetin z opěrné funkce a lepší výchozí poloze 

pro jejich činnost vyplývající z napřímeného držení páteře a zajištění stabilního sedu je 

nabídnutí zevní opory. Ta by však měla být co nejmenší možná, aby funkci podporovala 

a neomezovala. Klíčovou roli hraje neutrální nastavení pánve, které je předpokladem 

fyziologického postavení páteře. Dosažené vzpřímení navíc zajistí horizontální pohled 

vpřed bez nevýhodné kompenzace reklinací hlavy. 

 

 

3.1.1 Zajištění postury vsedě na vozíku 

 

Potíže se zajištěním vzpřímené polohy vsedě kompenzují pacienti s kvadruplegií 

nejčastěji dvěma způsoby. Prvním z nich je opora o horní končetiny, které ale pak 

nemohou být jinak použity k manipulaci s předměty nebo k pohonu vozíku. Druhým 

mechanismem, který se zároveň může kombinovat s předchozím, je tzv. C – sed 

s dorzálně klopenou pánví a kyfotizací páteře. Hlava je držena v reklinaci, aby byl 

umožněn horizontální pohled vpřed. Těžiště se posune dorzálně, opora o horní 

končetiny už není nutná, ty se proto uvolní k manipulaci. Ve frontální rovině může 

docházet k stranovým asymetriím, zešikmení pánve nebo rozvoji skoliózy páteře. 

Kromě funkčních omezení – rozsahu pohybu, snížení svalové síly, efektivity práce a 

nesymetrického zapojení horních končetin do funkce, mohou vést obě varianty 

z dlouhodobého hlediska k přetěžování některých struktur s rozvojem bolestivých stavů 

nebo podporovat tendenci ke vzniku dekubitů při nerovnoměrném rozložení váhy. C – 

sed je rovněž nevýhodnou polohou z hlediska dýchání. Řešení představuje nahradit 

insuficienci vlastní muskulatury podporou zvenčí. Základem je správně vybraný a 

individuálně nastavený vozík (Bolin et al., 2000; Minkel, 2000). 

Ve snaze o korekci sedu je výhodné začít u pánve, která tvoří funkční jednotku 

s páteří, jejíž postavení přímo ovlivňuje. V některých případech tedy stačí zajistit pánev 

do neutrální polohy a k napřímení páteře dojde automaticky v návaznosti na to. Velmi 

důležitá je volba sedacího polštáře (Bolin et al., 2000). Existují různé druhy, například 
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vzduchové, gelové, pěnové nebo kombinované. Co se týče materiálu, je vhodné najít 

kompromis mezi mírou odlehčení sedacích hrbolů v rámci prevence dekubitů 

u měkkých polštářů a poskytnutím opory a tím předpokladu stability sedu u tvrdších 

materiálů. Sedací polštář může být také individuálně tvarovaný pro kompenzaci 

asymetrií nebo zajištění optimálního středního postavení stehen (Faltýnková et al., 50, 

2004).  

Podporu zad poskytuje zádová opěrka. Čím výš došlo k poranění míchy, tím vyšší 

opěrku pacient potřebuje. Její výšku je však vhodné zvolit nejmenší možnou, aby 

neomezovala rozsah pohybu horních končetin. Také zádovou opěrku je možné nechat 

individuálně tvarovat, což je výhodou u asymetrického držení trupu. U vysokých lézí se 

dále využívá opěrka krku a hlavy, boční podpěry, hrudní popruhy nebo vestičky 

(Faltýnková et al., 50 – 51, 2004). 

Dalším faktorem využitelným pro zajištění postury vsedě je možnost nastavení 

sedadlové jednotky, tedy úhlu mezi sedákem a opěrkou, klopení celé jednotky 

v prostoru nebo zadní sklon sedáku. Postavení pánve také ovlivňuje postavení dolních 

končetin, které by měly být v 90° trojflexi a středním postavení v kyčlích. To lze zajistit 

tvarovaným sedákem nebo antidekubitním polštářem a správným nastavením polohy 

stupaček (Faltýnková et al., 46, 49, 2004).  

 

I přes adekvátní nastavení vozíku a rovnoměrné zatížení sedací plochy přetrvává 

riziko vzniku dekubitů. Proto je vhodné polohu vsedě měnit, například na chvíli se 

naklonit dopředu nebo do strany, opřít se o lokty. Přínosné může být také odlehčování 

ve vzporu na obruči. Zevní podpora by neměla změnám polohy bránit (Minkel, 2000).  
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3.2 Fyziologické pohybové stereotypy 

 

3.2.1 Ruka a úchopová funkce 

 

Ruka jako výkonný orgán horní končetiny přichází velmi často do interakcí 

s vnějším prostředím. Zastává funkci opěrnou a úchopovou, manipuluje s předměty a 

hraje důležitou roli v komunikaci. Je schopna jemných pohybů, ke kterým ji předurčuje 

poměrně složité uspořádání skeletu, množství svalů a poměrně rozsáhlá projekce 

v mozkové kůře.  Zajištění adekvátní funkce ruky jde ruku v ruce s nastavením dalších 

segmentů, zejména zápěstí, předloktí, loketního a ramenního kloubu a lopatky 

(Neumann, 281, 2010).  

 

 

Úchop 

 

Pro řízení a efektivitu úchopu je nezbytná, kromě neporušenosti vlastních svalů 

ruky, proximální stabilizace zápěstí pomocí svalů předloktí. Významné jsou extenzory, 

bez jejichž zapojení by nebylo možné úchop zrealizovat. Míru stranových deviací 

přizpůsobují m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. extensor pollicis longus et 

brevis, m. flexor carpi radialis, m. abductor pollicis longus a m. flexor pollicis longus 

v koaktivaci s m. extensor carpi ulnaris, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum 

profundus et superficialis a m. extensor digitorum. Optimální možnost využití ruky je 

dále podmíněna možnou pronací a supinací předloktí (Neumann, 236 – 237, 2010).  

Neumann (2010) zmiňuje pět základních variant: 

 

1. Silový úchop – v případě, že je potřeba vyvinout větší sílu. Předmět se drží 

v dlani s opozicí palce. Hlavní úlohu mají flexory 4. a 5. prstu, 

mm. interossei a flexory a adduktory palce.  

2. Přesný úchop – využívá palec, případně další prsty k přizpůsobení úchopu 

danému předmětu, jeho velikosti a účelu. Prsty jsou mírně flektovány, palec 

v semiabdukci. S variabilitou možných předmětů souvisí různé modifikace 

tohoto úchopu. Patří sem například držení míčku, vajíčka i špetka.  
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3. Úchop s laterální opozicí palce – pro kombinaci síly s přesností, například 

držení klíče. Výrazně se zapojují adduktory palce a m. interosseus dorsalis I. 

4. Úchop s opozicí palce a ukazováku – nejpřesnější. Opět různé varianty 

v závislosti na charakteru předmětu. Do této skupiny se řadí například 

pinzetový nebo kleštičkový úchop. Vyžaduje koordinaci svalů thenaru a 

ukazováku.  

5. Háčkový úchop – mezi dlaní a prsty s vynecháním palce, například 

při držení tašky. Hlavní aktivita v rámci úchopu spadá na m. flexor digitorum 

profundus (Neumann, 281, 2010). 

 

 

Otevření dlaně 

 

Je důležité v přípravné fázi těsně před uchopením předmětu a potom, když je nutné 

úchop uvolnit a předmět pustit. V tom případě nastupuje souhra m. extensor digitorum 

s mm. lumbricales a mm. interossei. Dojde – li k jejímu porušení, není možné plynulou 

koordinovanou extenzi ve všech kloubech prstů zároveň provést. Při vyšších silových 

nárocích se do extenze prstů postupně zapojují svaly předloktí (Neumann, 277 – 280, 

2010).  

 

 

3.2.2 Loketní kloub 

 

Hybnost v oblasti lokte zahrnuje flexi a extenzi, pronaci a supinaci.  

Efektivita práce flexorů závisí na nastavení kloubu a úhlové rychlosti pohybu. 

U m. biceps brachii je to situace mezi 80 – 90° (Véle, 276, 2006), zejména při pomalém 

pohybu, stejně jako v případě m. brachialis. Aktivita bicepsu se dále zvyšuje ve spojení 

se supinací předloktí, což je běžný stereotyp vyskytující se v ADL, například při jídle 

lžící.  (Neumann, 199, 2010). Naopak m. brachioradialis se nejvýrazněji aktivuje 

při rychlém pohybu a úhlu 100 – 110° (Véle, 276, 2006). K flexorům lokte se ještě řadí 

m. pronator teres, který má stejný flekční moment jako m. brachialis (Neumann, 199, 

2010).  



Diplomová práce  Vliv Vojtovy metody na pohybový aparát u tetraplegiků 

26 

Za významného synergistu výše zmíněných svalů se považuje m. deltoideus 

posterior. Extenze v rameni vede k mírnému protažení bicepsu, který je díky tomu 

schopen při zvedání těžkých břemen vyvinout větší sílu (Neumann, 199 – 202, 2010).  

Extenzi v lokti zajišťují dva svaly. Jako první se aktivuje m. anconeus, s rostoucími 

požadavky na sílu se postupně přidávají části m. triceps brachii, nejdříve caput medialis, 

poté caput lateralis a caput longum, která se považuje spíše za rezervní extenzor 

při maximálních nárocích. Největší moment síly jsou svaly schopny vyvinout při 20 – 

30° semiflexi. V ADL je extenze lokte často spojena s flexí v rameni, tedy činností 

m. deltoideus anterior (Neumann, 202 – 205, 2010).  

Pronace a supinace jsou často spojeny s vnitřní a zevní rotací v ramenním kloubu. 

Při méně silově náročných činnostech převažuje aktivita krátkých svalů – m. supinator, 

m. pronator teres a m. quadratus, k nim se při zvyšujících se požadavcích přidávají 

dlouhé svaly předloktí a m. biceps brachii (Neumann, 206 – 209, 2010). 

 

 

3.2.3 Ramenní kloub 

 

Pro kulovitý volný ramenní kloub jsou typické pohyby ve všech třech rovinách.  

V sagitální rovině probíhá abdukce. Je to složitý pohyb, kterého se účastní celý 

pletenec ramenní. Hlavními iniciátory pohybu jsou m. deltoideus a m. supraspinatus. 

Ačkoli každý z nich má možnost provést pohyb samostatně, jejich součinnost zvyšuje 

celkovou sílu abdukce. V průběhu pohybu se k nim přidává dlouhá hlava m. biceps 

brachii. M. supraspinatus navíc provokuje aktivitu m. infraspinatus, m. teres minor a 

m. subscapularis, které působí proti kraniolaterální dislokace hlavice vyvolané tahem 

m. deltoideus (Kapanji, 58, 64, 1982).  

Kapanji (1982) rozlišuje tři fáze plynule přecházející jedna v druhou. 

První probíhá největší měrou v glenohumerálním (GH) kloubu. Od 30° se přidává 

rotace lopatky dolním úhlem zevně. Poměr mezi rozsahem pohybu v GH kloubu a 

rozsahem pohybu lopatky, skapulohumerální rytmus, je 2:1 (Gross, 198, 2005). Jakmile 

abdukce dosáhne 90° narazí tuberculum majus na horní okraj jamky. Další pokračování 

pohybu umožní zevní rotace humeru a mírný skluz hlavice ventrálně (Kapanji, 64, 

1982).  
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V druhé fázi od 90 do 150° začínají dominovat m. trapezius a m. serratus anterior. 

Rotace lopatky se zvětšuje a jamka se postupně staví horizontálně. Pohyb lopatky a paže 

provází elevace laterální části klíčku. Ve sternoklavikulárním kloubu dochází 

k laterokaudálnímu skluzu, retrakci a rotaci do 30°. Stejný rozsah rotace lze spatřit také 

v akromioklavikulárním kloubu (Neumann, 147, 2010). Pohyb kontrolují m. latissimus 

dorsi a m. pectoralis major (Kapanji, 64, 1982).  

Pro dokončení plného rozsahu pohybu se přidávají zádové svaly, které v maximální 

abdukci zvyšují bederní lordózu, a při jednostranné aktivitě horní končetiny uklání trup 

na opačnou stranu (Kapanji, 64, 1982).  

Rovněž flexi lze pro přehlednost rozdělit do tří fází.  

Zhruba do 60° rozsahu pohybu generují hybnou sílu nejvýrazněji m. deltoideus 

anterior, m. coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis major. Proti nim se 

na koordinaci pohybu podílí m. teres minor, m. infraspinatus a m. teres major.  

Stejně jako při abdukci se v druhé fázi postupně přidává elevace klíčku a rotace 

lopatky dolním úhlem zevně, jamka se staví ventrokraniálně. Princip dosažení plné 

elevace paže v třetí fázi je stejný jako při abdukci (Kapanji, 66, 1982).  

Extenze probíhá přesně opačně, dochází tedy k rotaci klíčku kaudálně a depresi jeho 

laterální části. Lopatka rotuje dolním úhlem k páteři. Hlavními svaly pro zapažení jsou 

m. latissimus dorsi, m. teres major, m. teres minor a m. deltoideus posterior, lopatku 

k páteři táhnou mm. rhomboidei a spodní a střední vlákna m. trapezius (Kapanji, 70, 

1982).  

 

Vnitřní a zevní rotátory a jejich souhra hrají důležitou roli při zajištění jemné 

motoriky a hybnosti ruky. Svalová masa vnitřních rotátorů je ve srovnání se zevními 

silnější, proto se při narušení rovnováhy v oblasti ramenního kloubu zvýrazňuje 

tendence k vnitřně – rotačnímu postavení (Neumann, 162, 2010).  

 

V případě addukce je zjevná spolupráce mezi m. teres major a mm. rhomboidei a 

mezi dlouhou hlavou m. triceps brachii a m. latissimus dorsi. V prvním případě 

vytvářejí rhombické svaly punktum fixum na lopatce a brání tak její rotaci v důsledku 

tahu m. teres major. M. triceps pak působí proti kaudální dislokaci hlavice tahem 

m. latissimus dorsi (Kapanji, 70, 1982).   
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3.3 Svalové náhradní kompenzační mechanismy 

 

3.3.1 Náhradní funkční úchop 

 

Využívá tenodézního efektu, který je patrný i u osob bez míšní léze, kdy při extenzi 

zápěstí dochází k pasivní flexi prstů a palce tahem m. flexor digitorum profundus a 

superficialis a m. flexor pollicis longus (Neumann, 267, 2010). U osob s poruchou 

úchopu v důsledku ztráty funkce těchto svalů se tenodézní efekt umocňuje polohováním 

do 30 – 40° dorsální flexe zápěstí, 80 – 90° flexe v metakarpofalangeálních kloubech, 

90° flexe v proximálních interfalangeálních (IP) kloubech a 30° flexe v distálních IP 

kloubech. Palec se polohuje do opozice. Využívají se dlahy, speciální rukavice nebo 

tejpy, a to převážně na noc (Faltýnková, 13 – 19, 2006).  

Chce – li pacient takto uchopit nějaký předmět, nechá nejprve klesnout zápěstí 

do flexe v důsledku gravitace. Protažením se facilituje m. extensor carpi radialis a 

následně provede extenzi zápěstí. Zkrácené flexory prstů a opozice palce pokrčí prsty a 

pacient předmět mezi nimi uchopí. Sílu úchopu může regulovat velikostí extenze 

zápěstí. Jakmile bude chtít předmět pustit, povolí zápěstí a úchop se uvolní (Neumann, 

267, 2010).  

Tento typ úchopu vyžaduje dostatečnou funkci ramenního a loketního kloubu a 

svalová síla m. extensor carpi radialis musí být minimálně 3 dle svalového testu. Pokud 

tomu tak není, je možné zpevnit zápěstí ortézou a využít tzv. pasivní funkční úchop 

(Faltýnková, 13 – 17, 2006). 

 

 

3.3.2 Extenze lokte při paralýze m. triceps brachii 

 

Hoffmann et al. (2006) sledovali dosah do různých směrů a plynulost pohybu ruky 

nad stolem při opoře zad. Porovnávali skupinu osob po míšním poranění se ztrátou 

funkce m. triceps brachii a skupinu bez míšní léze a zjistili, že výsledky obou skupin 

jsou podobné. Pacienti po C6 míšní lézi jsou tedy schopni do určité míry kompenzovat 

výpadek extenzorů lokte při práci v otevřeném kinematickém řetězci, a to zvýšenou 

rotací v ramenním kloubu, rotací lopatky a supinací předloktí. Toto nastavení využívá 
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při flexi v ramenním kloubu gravitační síly, v jejímž důsledku je loket zajištěn 

o olecranon v natažení (Hoffmann et al., 2006). Popsaný mechanismus se často používá 

v kombinaci s náhradním úchopem. Doba dosažení předmětu je ve srovnání s osobami 

bez ztráty funkce m. triceps brachii delší, na počátku pohybu si někteří pacienti po míšní 

lézi mohou dopomáhat švihem (de los Reyes-Guzmán et al., 2010). Limitem je pak 

pohyb horních končetin v horizontále, kde se efekt gravitace snižuje (Hoffmann et al., 

2006).  

Na natažení lokte v uzavřeném kinematickém řetězci mají podíl svaly v oblasti 

ramenního kloubu. Byla zjištěna výrazná aktivita m. deltoideus, pars anterior, 

předpokládá se rovněž značná účast m. coracobrachialis. Pokud se tyto svaly aktivují 

při pevné opoře o dlaň, vyvolají ventrálním tahem za humerus extenzi lokte 

(Obrázek 2), jejíž sílu jsou schopny kontrolovat a dle momentálních požadavků 

přizpůsobovat. Předloktí je v supinaci (Gefen et al., 1997). Synergistou tohoto 

mechanismu je také klavikulární část m. pectoralis major, která pomáhá táhnout 

humerus ke střední čáře (Neumann, 205 – 206, 2010).  

Uzamčený extendovaný loket je schopný udržet váhu těla, což je důležité zejména 

při přesunech, odlehčování na vozíku jako prevence vzniku dekubitů nebo při samotném 

pohonu vozíku. Proto je důležité tuto substituci v rehabilitaci uplatňovat a nacvičovat 

(Neumann, 205 – 206, 2010) s ohledem na co nejšetrnější zatížení kloubů. 

 

Obrázek 2. Opora o natažený loket pacienta s C6 míšní lézí (Neumann, 206, 2010) 
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Synergie loket – rameno je u pacientů s C6 – tetraplegií obecně jedním 

z nejvýznamnějších substitučních mechanismů, který podmiňuje míru nezávislosti jak 

v ADL, tak při lokomoci na vozíku (Neumann, 205, 2010).  

 

 

3.3.3 Mechanismus zajištění lokomoce 

 

Velká část pacientů po míšní lézi v krční oblasti potřebuje pro zajištění lokomoce 

vozík – manuální nebo elektrický, v závislosti na množství a síle funkčních svalů. 

Pohyb vpřed, propulzi, tedy zajišťují horní končetiny svou synchronní cyklickou prací. 

Fáze, kdy jsou ruce v kontaktu s obručí a uvádějí ji do pohybu, se označuje jako „push“. 

Ta plynule přechází do fáze „recovery“ v momentě, kdy ruka obruč pouští a vrací se 

do výchozí pozice před dalším úderem (de Groot et al., 2004). 

Při push fázi pracují svaly horních končetin v uzavřeném kinematickém řetězci. 

U tetraplegiků se do přímého kontaktu s obručí dostává proximální část zápěstí (Gil-

Agudo et al., 2010), ruka je v dorzální flexi s radiální dukcí, odkud v průběhu fáze 

přechází do flexe palmární s ulnární dukcí.  

Pohyb zápěstí provází extenční pohyb v lokti (Gil-Agudo et al., 2010). 

Hlavní hybná síla vychází u těchto pacientů z ramenního kloubu. Pohyb je veden 

z extenze, abdukce a vnitřní rotace do flexe, addukce a zevní rotace. Stabilizaci kloubu 

zajišťují zejména svaly rotátorové manžety, abdominální vlákna m. pectoralis major, 

m. serratus anterior, m. supraspinatus a přední část m. deltoideus (Kulig, 1998). 

Významným kompenzačním mechanismem u nízké tetraplegie je změna v časování 

práce m. subscapularis (Obrázek 3), který, narozdíl od nižších lézí, začíná nejvíce 

pracovat v push fázi. Pomáhá v souhře s m. pectoralis major vyvíjet mediální sílu 

na obruč v rámci substituce oslabeného úchopu ruky (Mulroy, 2004). 

Zatímco při push je ruka vedena obručí a není zde prostor pro variabilitu, v recovery 

je situace opačná. Lze pozorovat řadu mechanismů, kterými se horní končetiny vrací 

do výchozí polohy před dalším pokračováním cyklu propulze. Pacienti s tetraplegií jsou 

však v závislosti na výšce léze v použití recovery vzorů omezeni úbytkem ovládaných 

svalů. Nejčastěji lze u nich proto pozorovat jeden vzor – pumping, kdy ruka neopouští 

obruč, ale vrací se po stejné trajektorii. Tento vzor je považován za nejefektivnější 

(de Groot et al., 2004), výrazně však zatěžuje svaly horních končetin absencí relaxační 
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fáze v recovery, rychlými změnami směru pohybu a vyšší frekvencí (Rudins et al., 

1997; de Groot et al., 2004). Navíc výrazná převaha kraniálně působících sil je 

predispozicí ke vzniku úžinových syndromů v oblasti ramene, lokte i zápěstí (Gil-

Agudo et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 3. Časování EMG aktivity pro push (plná čára) a recovery svaly (světlá čára) v procentech 

propulzního cyklu. Svislé čáry označují maximum EMG aktivity daných svalů. 

Low paraplegia = nízká paraplegie, high paraplegia = vysoká paraplegie (Mulroy, 2004) 
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3.3.4 Dechový stereotyp 

 

Poškození míchy v krční oblasti dopadá také na dýchání. Léze od C3 výše jej 

znemožňují úplně ztrátou řízení bránice – hlavního nádechového svalu. U lézí nižších 

funguje bránice jako hlavní nádechový sval. Inspirační funkce mm. intercostales externi 

je ztracena v důsledku denervace těchto svalů, určitá elektrická aktivita v nich přesto 

byla naměřena při prohloubeném dýchání. Předpokládá se, že tato jejich „práce“ však 

vzniká jako odpověď na protažení mezižeberních prostor vtažením hrudní stěny 

koncentrickou kontrakcí bránice, která nemá zajištěné kvalitní punktum fixum. Jedná se 

tedy o mechanismus napínacího reflexu (Silver et al., 1971).  

Výdech je děj pasivní. Je – li potřeba ho prodloužit nebo například při kašli, 

projevuje se deficit expiračních, břišních, svalů. Organismus kvadruplegika se s touto 

situací vyrovnává vytvořením kompenzační strategie – oboustrannou akcí 

klavikulárních porcí m. pectoralis major, které při fixovaných horních končetinách 

táhnou klíčky a hrudník kaudálně. Na fixaci humeru se velkou měrou podílí 

m. latissimus dorsi a m. teres major, které jsou při výdechu rovněž aktivní. Břišní stěna 

se vyklenuje (De Troyer, Estenne, 1991).  

Bylo prokázáno, že posílení m. pectoralis major vede ke zvýšení expiračního 

rezervního objemu, zmenšení reziduálního množství vzduchu v plicích po výdechu a 

zejména zvýšení efektivity kašle, což je velmi důležité pro odstranění bronchiálního 

sekretu i ze vzdálenějších oblastí dýchacích cest (De Troyer, Estenne, 1991). 
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3.4 Neurofyziologické aspekty kompenzačních stereotypů 

 

Muskuloskeletální systém lze považovat za systém odpovědný za vlastní provedení 

pohybu. Bez řídicí jednotky CNS by však nebyl schopen fungovat. Jedno od druhého 

nelze oddělit, proto adaptační změny po míšní lézi probíhají také na neurofyziologické 

úrovni díky neuroplasticitě. Ta probíhá spontánně v reakci na nově vzniklou situaci 

fungování ve vnějším prostředí a rovněž jako odpověď na stimulaci rehabilitací. 

V oblasti léze se objevují změny na synapsích a je stimulována buněčná proliferace. 

Do určité míry dochází k přemostění léze v důsledku axonálního sproutingu a 

v kombinaci s biochemickými změnami se mohou objevit nové cesty vedení a propojení 

informací z úseků pod lézí a nad ní, což může mít vliv na funkci (Lynskey et al., 2008). 

Nicméně vzhledem k omezenému potenciálu regenerace v CNS, k plnému obnovení 

funkce pod úrovní léze nedochází.  

Ztráta tlumivých supraspinálních vlivů se v mnoha případech projeví hyperreflexií a 

spasticitou, obecně zvýšenou excitabilitou na periferní podněty (Lynskey et al., 2008). 

Změny v CNS neprobíhají jen v místě poškození míchy, ale rovněž v mozku. Jedná 

se o reorganizace kortikálních map. Oblasti, které se příliš nevyužívají, se inhibují a 

zmenšují, to může vést k dalšímu, sekundárnímu, zhoršení funkce. Naopak oblasti často 

stimulované se zvětšují. Kromě toho dochází u osob s míšní lézí k posunu tvorby vzniku 

motorických potenciálů pro pohyby ruky posteriorně (Obrázek 4), což může negativně 

zasahovat do zpracování informací v rámci senzitivní oblasti kůry (Green et al., 1998).  

Tento posteriorní posun je pravděpodobně způsoben tím, že některé z pyramidových 

neuronů senzitivní oblasti S1 částečně převezmou motorickou funkci buněk primární 

motorické kůry, jejichž axony byly v důsledku léze porušeny. Axony vycházející 

ze senzitivní oblasti jsou naopak poškození úrazem méně náchylné díky svému 

posteromediálnějšímu průběhu, obzvláště u nekompletních lézí.  Ve výsledku pak 

posilují řízení motoriky a rozšiřují okruh svalů se zachovanou funkcí. Tento 

kompenzační mechanismus se však z dlouhodobého hlediska jeví jako nevýhodný, 

protože kompetitivně tlumí aktivitu primární motorické kůry (Green et al., 1998). 
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Obrázek 4. Srovnání aktivity mozkové kůry spojené s pohybem třetího prstu pravé horní končetiny 

u sedmi pacientů s kvadruplegií a sedmi osob bez míšní léze. Sledované motorické potenciály jsou 

znázorněny modrou barvou. Oblast produkce motorických potenciálů je u všech pacientů posunuta 

posteriorně (Green et al., 1998). 

 

 

Analogicky muskuloskeletálnímu systému mohou být adaptační změny v CNS tedy 

pozitivní i negativní, vznikající jako maladaptace. V rámci rehabilitace lze ty pozitivní 

posílit a maladaptivní do určité míry potlačit, zpomalit nebo zabránit jejich rozvoji 

(Lynskey et al., 2008). Proto je vhodné tyto aspekty v terapii vzít v úvahu a pracovat 

s nimi.  
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4 Chirurgické možnosti k podpoře funkce horních 

končetin 

 

4.1 Šlachové transfery 

 

Ve snaze o zvýšení kvality života pacientů s omezenou funkcí horních končetin se 

hledají stále nové možnosti. Kromě práce se svaly se zachovanou funkcí a jejich 

uplatněním v ADL, se otvírá cesta znovuobnovení paralyzovaného pohybu díky 

chirurgickým transferům šlach. Tento přístup má svá pozitiva, ale stejně jako ostatní 

metody i své limity a komplikace.  

Z charakteru a výšky léze vyplývají svalové dysbalance. Silný m. biceps brachii 

často přetahuje loketní kloub do flexe a předloktí do supinace. V těchto polohách 

mohou vznikat až kontraktury. Operací lze změnit průběh šlachy daného svalu a učinit 

z něj pronátor. Jeho síla se nesníží, ale docílí se využitelnějšího postavení předloktí 

(Cizmar et al., 2006).  

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, důležitou roli při mnoha činnostech hraje 

m. extensor carpi radialis, longus i brevis. Musí být plně funkční i v případě 

rekonstrukce pinzetového úchopu a flexe prstů, respektive sevření pěsti v úchopu. 

Nejčastěji se provádí přenos jeho šlachy do m. flexor digitorum profundus. Zároveň se 

posílí flexe palce převedením šlachy m. brachioradialis do m. flexor pollicis longus. 

Postup lze doplnit stabilizací karpometakarpálního a/nebo interfalangeálního kloubu 

palce, případně uvolněním vlastních svalů ruky. Operace probíhá ve více fázích, 

nejčastěji ve dvou (Cizmar et al., 2006).  

Pro výše uvedené výkony lze použít i jiné svaly. Každý případ vyžaduje individuální 

přístup a pečlivé zvážení, čeho se má pomocí operace dosáhnout. Je potřeba 

komunikovat s pacientem, vše mu důkladně vysvětlit, vzít v úvahu jeho přání a 

očekávání a najít kompromis s pohledem chirurga. Vzájemnou diskuzí se lze vyhnout 

zklamání, že dosažený efekt neodpovídá předpokladům pacienta, což může znamenat 

komplikaci, snížení motivace k následné rehabilitaci (Wangdell, Fridén, 2011).  

Aby člověk mohl něco uchopit, potřebuje být schopen rozevřít dlaň. V případě 

zkrácení v oblasti flexorů prstů nebo jejich spasticity však tato dovednost chybí a 

takovou ruku potom nelze aktivně používat. Proto se rekonstrukční operace úchopu 
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často doplňují podporou otevření dlaně. Šlacha m. extensor digiti minimi se vede 

do m. abductor pollicis brevis, jehož činnost podporuje nebo přímo supluje. Výhodou je 

nezávislost na síle užitého svalu, která může být snížena až na stupeň 2 svalového testu 

dle Jandy. Cílem v tomto případě není dosáhnout určité síly, ale schopnost otevření 

dlaně vůbec umožnit v kombinaci s tenodézním efektem prstů při pohybu zápěstí 

do flexe a extenze. V případě silné spasticity flexorů prstů považují Fridén a Reinholdt 

(2008) u pacientů s tetraplegií obnovení této funkce za nezbytné (Fridén, Reinholdt, 

2008). 

Pro aktivní otevření dlaně se přenáší šlacha m. pronator teres do m. extensor 

pollicis longus, m. abductor pollicis longus a m. extensor digitorum communis. Extenzi 

v proximálních IP kloubech ruky podpoří rekonstrukční výkon na vlastních svalech 

ruky, zejména mm. interossei. V tom případě se v pooperační fázi rehabilitace omezuje 

flexe prstů na maximální vzdálenost 4 cm od dlaně, aby byly vlastní svaly ruky v tomto 

období chráněny (Fridén, Reinholdt, 2008). 

Pokud výška léze neumožňuje aktivní dorzální flexi zápěstí, využívá se 

m. brachioradialis přednostně pro transfer do m. extensor carpi radialis brevis. V tomto 

případě nebude možné obnovit aktivní úchopovou funkci ruky, ale díky hybnosti zápěstí 

bude pacient schopen při manipulaci s předměty využít tenodézního efektu flexorů prstů 

(Bryden et al., 2012). 

Výše uvedené postupy se všechny více či méně vztahují k obnovení ruky jako 

úchopového orgánu a jejich cílem je zlepšit možnosti manipulace s předměty. Horní 

končetiny pacientů s kvadruplegií však plní ještě další nezbytnou funkci pro dosažení 

co největší nezávislosti, a to zprostředkování lokomoce a přesunů z vozíku a na vozík. 

Zde se bez extenze v lokti nelze obejít, a pokud jí pacient není schopen použít, 

představuje to pro něj výrazný limit v ADL. Pokud není kompenzační mechanismus 

extenze (kapitola 3.2.2) dostatečně silný a pacient splňuje dané podmínky, přistupuje se 

na některých pracovištích k provedení transferu šlachy m. biceps brachii do m. triceps 

brachii (Bryden et al., 2012).  

 

Cizmar et al. (2006) prokázali, že v důsledku provedení šlachových transferů došlo 

ke zlepšení užití horních končetin v oblasti komunikace, jídla a pití a v základní 

sebeobsluze, naopak vliv na oblékání a mobilitu byl menší, než se předpokládalo 

(Cizmár et al., 2006). 
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ASIA Klíčový sval (sv. síla 3) ICSHT Klíčový sval (sv. síla 4)

C4 a vyšší neklasifikováno

0 Biceps brachii

1 Brachioradialis

1 Brachioradialis

2 Extensor carpi radialis longus

3 Extensor carpi radialis brevis

4 Pronator teres

4 Pronator teres

5 Flexor carpi radialis

6 Extensor digitorum communis

7 Extensor pollicis longus

8 Flexor digitorum superficialis

9 Flexor digitorum superficialis et profundus

Biceps brachii

Extensor carpi radialis longus

Triceps brachii

Flexor digitorum profundus

C5

C6

C7 

C8

Úspěchu lze dosáhnout pouze za určitých podmínek. To znamená vzít v úvahu 

indikace i kontraindikace a časně po operaci zahájit intenzivní rehabilitaci v rámci 

mezioborové spolupráce a dbát na prevenci vzniku pooperačních komplikací (Cizmar et 

al., 2006). Zhojení a úspěšné integrace nové funkce mohou zpomalit faktory, které 

s operací nemusejí přímo souviset, ale u pacientů s tetraplegií se vyskytují relativně 

často. Patří sem například záněty močového ústrojí, dýchací obtíže, bolest, fraktury, 

trávicí obtíže, dekubity, kontraktury nebo výrazná spasticita (Bryden et al., 2012).  

 

 

4.1.1 Kritéria pacientů k chirurgickému řešení 

 

Každému operačnímu řešení by mělo předcházet pečlivé vyšetření a zhodnocení 

vhodnosti a možností operace. Speciálně pro tyto účely byla vytvořena klasifikace 

International Classification for Surgery of the Hand in Tetraplegia (Tabulka 3), která 

poskytuje náhled na využitelné svaly, tedy svaly o síle minimálně 4. stupně dle Jandova 

svalového testu. Vyšetřuje se v modifikovaných polohách podle ASIA. V úvahu se bere 

rovněž senzitivita, zda je zachována nebo zda je nutné její snížení kompenzovat zrakem 

(Bryden et al., 2012).  

 

 

Tabulka 3. International Classification for Surgery of the Hand in Tetraplegia ve srovnání s ASIA 

(Bryden et al., 2012) 

 

Další informace operatérům přináší klasické vyšetření.  
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Obecně platí, že aby se přistoupilo k tomuto chirurgickému výkonu, měl by pacient 

být neurologicky stabilní, motivovaný ke spolupráci a aktivní. Vyskytuje – li se u něj 

spasticita, měla by být dobře kontrolovaná. Hybnost v kloubech by měla být volná, 

bez kontraktur, které by po operaci nové funkci bránily. Zásadní je kvalitní zajištění 

sedu ve vozíku s dostatečnou, ale nejmenší možnou oporou, která poskytne stabilitu 

trupu a zároveň volnost horních končetin k použití (Bryden et al., 2012).  

 

 

4.1.2 Pooperační rehabilitace 

 

Kvalitní rehabilitace přispívá až 50% k dosažení úspěchu. Cílem je nácvik nových 

pohybových stereotypů a integrace nové funkce do běžného života (Wangdell, Fridén, 

2011). 

Pooperační rehabilitace se zahajuje co nejdříve. Fridén a Reinholdt (2008) považují 

za výhodný postup, kdy se už následující den sundá sádrová dlaha. V té chvíli začíná 

aktivní cvičení operovaných svalů, ne však v plném rozsahu. Používá se speciální 

„tréninková“ dlaha. Nezbytnou součástí je komunikace s operatérem, který určuje 

možnosti zatížení. Zpočátku se cvičí s vynecháním zátěže, po čtyřech týdnech se začne 

přidávat postupně odpor. Po třech měsících se povoluje plná zátěž. Mezi LTV a v noci 

se přikládá klasická odlehčující dlaha. V rámci prevence se využívají techniky 

k ovlivnění edému, zabránění vzniku kontraktur a pečuje se o operační ránu, po jejím 

zhojení se pracuje s jizvou (Fridén, Reinholdt, 2008). 

Je výhodné, když rehabilitace pokračuje i po odchodu do domácí péče, ideálně 

pod vedením specialisty na terapii ruky. Velice důležitý je aktivní přístup pacienta. 

Zejména v tomto období vzrůstá význam jeho motivace, snaha, úsilí a dodržování 

doporučení pooperačního režimu (Fridén, Reiholdt, 2008). 

V předoperační fázi se uplatňují techniky k ovlivnění měkkých tkání, sleduje se 

psychomotorická schopnost spolupráce pacienta a úroveň motivace (Cizmar et al., 

2006).  
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4.2 Nervové transfery 

 

Nervové transfery fungují na stejném principu jako šlachové. Využití nacházejí 

v případech, kdy jsou shledány pro daného pacienta výhodnějšími, nebo když jednotlivé 

svaly nesplňují kritéria ICSHT (International Classification for Surgery of the Hand 

in Tetraplegia). 

Nerv se v distální části prořízne a tento konec se napojí na nerv paralyzovaný. 

Výhodou je, že se v tomto případě nezasáhne do vlastní biomechaniky svalů, transferem 

jednoho nervu se může ovlivnit činnost celé skupiny svalů a „dárcovský“ sval si 

zpravidla zachová plnou funkci. Další přínos znamená zkrácení doby imobilizace 

operovaného segmentu ve srovnání s výkony na svalech a menší bolestivost. Obnova 

hybnosti v daném kloubu však nenastupuje ihned po operaci jako u transferů 

šlachových, protože nerv vyžaduje delší čas na regeneraci sutury (Brown, 2011).  

Metoda nervových transferů se v současné době aplikuje pouze krátce, proto dosud 

nebyly provedeny studie většího rozsahu, ale jsou sledovány konkrétní kazuistiky. 

Bertelli et al. (2011) úspěšně obnovili možnost extenze lokte u pacienta s paralýzou 

m. triceps brachii přenesením motorické větve n. axillaris z m. teres minor na ramus 

muscularis n. radialis dlouhé hlavy tricepsu. Plná funkce byla dosažena 14 měsíců 

po operaci, aniž by došlo k oslabení zevní rotace v ramenním kloubu. Vhodnými 

kandidáty pro tento výkon jsou pacienti s výškou léze C6, ideálně ne dříve než 6 měsíců 

po úraze. Pro přenos může být případně použita rovněž nervová větev ze zadní porce 

m. deltoideus (Bertelli et al., 2011).  

Pro zkvalitnění ADL zaměřují chirurgové ruky pozornost také na rekonstrukci 

úchopu a flexe palce. Lze využít distální část ramus muscularis n. radialis 

z m. extensor carpi radialis brevis, který se přenáší na nervová vlákna m. flexor pollicis 

longus. Proximální část zůstává zachována, aby extenze zápěstí nespočívala pouze 

na dlouhém extenzoru. Tak je tomu u šlachových transferů, kdy se ale v některých 

případech objevily ruptury z přetížení, což mělo výrazně negativní dopad na ADL. 

Částečné zachování synergie m. extensor carpi radialis brevis může výskyt těchto 

komplikací minimalizovat. Sílu úchopu lze zvětšit současným přenosem šlachy 

m. brachialis do m. flexor digitorum profundus a v kombinaci s tenodézním efektem 

prstů (Bertelli et al., 2012).  

 



Diplomová práce  Vliv Vojtovy metody na pohybový aparát u tetraplegiků 

40 

4.3 Funkční elektrostimulace a neuroprotézy 

 

Další možností jak získat přístup k funkci, kterou pacient v důsledku léze ztratil je 

implantace neuroprotéz. Funkční elektrostimulace (FES) se uplatňuje spíše krátkodobě a 

jako prevence sekundárních změn spojených s paralýzou daného segmentu. Podmínkou 

obou metod je neporušenost motoneuronu pod úrovní léze (Bryden et al., 2012). 

Při funkční elektrostimulaci (Obrázek 5) vychází počáteční elektrický impulz 

pro kontrakci svalů zvnějšku, kontroluje ho přístroj. Snahou je přiblížit se co nejvíce 

fyziologickému pohybovému stereotypu (Poděbradský, Poděbradská, 110, 2009). 

Používají se povrchové elektrody, nejčastěji pro stimulaci úchopu (tzn. extenzorů 

a flexorů zápěstí, svalů thenaru), případně pro extenzi lokte. Přínos představují jednak 

u pacientů se ztrátou těchto funkcí jako prevence sekundárních komplikací, jednak 

pro ty, kteří mají extenzi v lokti nebo úchop zachovaný, ale oslabený. Variantou je 

kombinace FES s ergometrem pro horní končetiny pro stimulaci komplexního 

funkčního pohybu (Gater, Jr. et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Funkční elektrostimulace – úchop (Gater et al., 2011) 

 

V současné neuroprotetice spinálních pacientů se používají tzv. neuroprotézy 

druhé generace pro stimulaci úchopu, pronace předloktí a extenze v lokti, tedy pohybů 

nezbytných pro efektivní využití horních končetin v rámci ADL.  Generátor akčních 

potenciálů se aplikuje subkutánně, elektrody na fascie paralyzovaných svalů nebo 

intramuskulárně, tak aby se docílilo co největší selektivity a vyvolané síly a aby nebyl 

sval v práci omezován. Je – li to nezbytné, provádí se pomocné výkony, například 

artrodézy nebo šlachové transfery. Stimulace se vyvolá impulzy z akčních potenciálů 

svalů se zachovanou funkcí po provedení určitého předem naprogramovaného vzorce. 
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Pro každý pohyb je určený přesný vzorec. Například chce – li pacient provést extenzi 

v lokti, musí nejprve vyslat specifický impulz ze svalů v oblasti ramenního pletence. 

Extenze se uvolní s následnou relaxací ramenních svalů. Stejný princip funguje 

i u úchopu. Pokud potřebuje pacient držet předmět delší dobu, může navíc držení 

„uzamknout“ silnou kontrakcí aktivačního vzorce, kterou je potřeba 2 sekundy podržet. 

„Odemknutí“ nastane až po rychlé salvě krátkých potenciálů z téže oblasti, která 

aktivovala uzamknutí (Kilgore et al., 2008).  

Neuroprotézy nebyly dosud aplikovány velkému množství pacientů. Kilgore et al. 

(2008) však prokázali, že všem jejich takto ošetřeným osobám přinesly prokazatelné 

zlepšení, které spočívalo zejména ve zvýšení síly úchopu, zlepšení manipulace 

s předměty a v sebeobsluze, což výrazně zvýšilo míru nezávislosti a tedy i kvalitu 

života. Komplikaci může naopak představovat nepřesné umístění elektrod, které je 

potřeba řešit reoperací (Kilgore et al., 2008).  
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5 VOJTOVA REFLEXNÍ LOKOMOCE 

 

Vojtova reflexní lokomoce je terapeutická část principu, který zahrnuje rovněž 

pečlivě propracovaný diagnostický systém. Zakladatelem je neurolog Václav Vojta. 

Zpočátku pracoval s dětmi s cerebrální parézou, v 80. letech 20. století se pak jeho 

metoda začala využívat i u dospělých pacientů (Vojta, Peters, 2, 2010).  

Princip metody je založen na předpokladu, že v řídicím systému motoriky existují 

geneticky podmíněné globální vzory, na jejichž základě se vyvíjí hybnost v prvním roce 

života. Jedná se zejména o vzpřímení, automatické řízení držení těla a fázické pohyby 

končetin. V přítomnosti jakékoli poruchy v úrovni muskuloskeletálního systému nebo 

CNS, je vlastní přístup k těmto globálním vzorům omezen a nastupují náhradní 

motorické mechanismy. Reflexní lokomoce ale představuje možnost, jak se 

k zablokovaným vrozeným modelům nezávisle na věku dostat, oslovit je a „probudit“. 

Cílem je jejich integrace do spontánní motoriky. Určujícím faktorem je rozsah 

náhradních vzorů a věk (Vojta, Peters, 3, 21, 2010).  

Patologické stereotypy se fixují do 1 roku života (Vojta, Peters, 21, 2010), do té 

doby lze jejich upevnění zabránit nebo je výrazně zmírnit. Ruku v ruce s rozvojem 

opěrné funkce a jemné motoriky u dětí jde stereognózie. Skrze oslovení koordinace 

očních svalů se pozitivně ovlivní homonymní hemianopsie nebo konvergentní 

strabismus. U dětí s dysartrií dochází k zlepšení nebo zrychlenému rozvoji řeči, 

nazývanému „exploze řeči“ (Zounková, Šafářová, 266, 271, 2009; Vojta, Peters, 4 – 23, 

2010).  

Dospělí již mají vývoj pohybových stereotypů dokončen (stejně jako fixaci 

případných náhradních mechanismů). Vlivem nemoci či úrazu však mohlo dojít 

k omezení v jejich přístupnosti. Terapeutickým cílem je znovunabytí nebo zlepšení 

přístupu k těm původně zdravým pohybovým modelům, oslovení svalů v motorice 

z různých důvodů málo spontánně přístupných, zvýšení funkce, síly, a případně snížení 

bolesti (Zounková, Šafářová, 266, 271, 2009; Vojta, Peters, 4 – 23, 2010).  

Vojtova metoda působí komplexně a, kromě vlastní hybnosti, ovlivňuje řadu 

systémů. Prostřednictvím vyvolané svalové diferenciace je možné řídit přenášení váhy a 

v kombinaci s aktivovanými novými posturálními funkcemi lze zlepšit rovnováhu, což 

má velký význam u všech hybných poruch, včetně pacientů po míšní lézi. Právě 

u těchto osob se pomocí Vojtovy metody podporuje úprava spinálních automatismů a 
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využití zbytkové kapacity motoriky. Rovněž se ovlivní senzitivní složka. Dále se 

zasahuje do vegetativního systému podporou látkové výměny, svalstva ve vylučovacím 

a trávicím systému, zlepšení dýchání a ovlivnění kardiovaskulárního aparátu (Vojta, 

Peters, 18 – 20, 2010).  

Z výše uvedeného je patrné, že Vojtova terapie má široké uplatnění jak u dětí, tak 

dospělých, podmínkou ale je zachovalost neuromuskulárního spojení (Orth, 66, 2009), 

propojení periferie s CNS.  

 

Vlastní terapie spočívá v uložení do přesně definované výchozí polohy, buď 

reflexního plazení, reflexního otáčení nebo do 1. pozice v závislosti 

na stanoveném terapeutickém cíli u konkrétního pacienta. Nastavená pozice sama 

o sobě je aferentním vstupem z receptorů v kůži a proprioceptorů kloubů a svalů. 

Přidává se stimulace spoušťových zón, opět v přesně dané lokalizaci a směru tlaku. Tato 

aference dohromady otvírá cestu k pohybovému programu reflexní lokomoce. Celý 

proces probíhá mimo vůli pacienta, nejedná se tedy o učení se pohybovému stereotypu 

nebo trénink. Zejména u osob s hybnou poruchou dochází k využití nervových drah, 

které normálně vůlí přístupné nebyly, a vyvolání určitých dílčích svalových souher, 

které se jako celek ukládají v CNS a při častém opakování se v ideálním případě uvolní 

do spontánní motoriky. K zvýšení efektu se využívá časové sumace (setrváním v zóně 

určitou dobu) a prostorové sumace (aktivací více zón). Volba zón a vektoru jejich 

stimulace se i v průběhu terapie přizpůsobuje reakcím a potřebám pacienta (Vojta, 

Peters, 15 – 18, 2010). Dalším prostředkem k zesílení reflexní reakce je odpor proti 

plánovanému pohybu. Jeho průběh se tím zpomaluje a prodlužuje, což dává možnost 

pohyb kvalitněji terapeuticky cílit a řídit. Delší doba aktivace může navíc zesílit 

neurofyziologické adaptační procesy v CNS (Orth, 79, 2009). 

Snahou je aktivování takového pohybového programu, který směřuje k vytyčenému 

terapeutickému cíli. V případě hybné poruchy je obvykle tento program omezeně 

přístupný, podaří – li se ho však vyvolat, efekt aktivace, často viditelný i ve spontánní 

motorice, může přetrvávat od několika minut až po několik dnů. V počáteční fázi u dětí 

je intenzita cvičení vyšší, čtyřikrát denně, aby došlo k upevnění žádoucích synapsí a 

podpoře jejich stabilního využití ve spontánní hybnosti. U dospělých je frekvence 

obvykle nižší, určujícím faktorem dávkování je reakce na terapii a přetrvání doby efektu 

(Orth, 75 – 77, 2009). 
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Velice důležité v každém případě je respektovat individualitu pacienta, a terapii – 

volbu pozic, kombinaci zón a dobu aktivace, přizpůsobit jeho potřebám a možnostem 

(Orth, 75 – 77, 2009). 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Cílem práce bylo sledování vlivu terapie Vojtovou metodou na intenzitu elektrické 

svalové aktivity a na pořadí zapojení měřených svalů do pohybových stereotypů. 

 

6.1 Hypotézy 

 

H01: Intenzita elektrické aktivity sledovaných svalů před a po terapii se 

statisticky významně neliší. 

 

H02: Po terapii nebude statisticky významný rozdíl v klidové aktivitě 

sledovaných svalů v sedu na vozíku ve srovnání s aktivitou před terapií.  

 

H03: Po terapii nedojde při pohybu k statisticky významným změnám 

v pořadí timingu sledovaných svalů ve srovnání s pořadím před terapií. 

 

H04: Po terapii nedojde k symetrizaci práce sledovaných svalů mezi pravou a 

levou stranou u bimanuálních činností statisticky významným snížením 

rozdílu intenzity elektrické aktivity mezi nimi.  
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6.2 Metodika 

6.2.1 Charakteristika probandů 

 

Měření se účastnilo 5 probandů (4 muži a 1 žena) s krční míšní lézí – 3 s kompletní, 

2 s nekompletní, průměrného věku 30 let, BMI 21,3 a v průměru 8 let od úrazu. Všichni 

měli předchozí zkušenosti s VRL. 

Výška léze, věk, hmotnost, tělesná výška a BMI (Body Mass Index) jsou 

zaznamenány v Tabulce 4.  

 

 

Tabulka 4. Charakteristika probandů. VRL – Vojtova reflexní lokomoce, BMI – Body Mass Index, 

M – muž, Ž - žena 

 

 

6.2.2 Postup EMG měření 

 

K objektivizaci hodnocení funkce horních končetin před a po terapii byla použita 

povrchová elektromyografie, přístroj Myosystem 1400A firmy Noraxon v kombinaci 

s povrchovými EKG elektrodami Kendall Arbo velikosti 48 x 34 mm, které ale byly 

zastřiženy tak, aby mezi jejich středy nebyla větší vzdálenost než 2 cm. Před aplikací 

elektrod v místě vrcholu svalového bříška byla kůže očištěna abrazivní pastou, poté 

vodou a následně osušena.  Bilaterálně se snímala aktivita následujících svalů: 

 

 m. flexor carpi radialis 

 m. extensor carpi radialis 

 m. biceps brachii 

Proband
Výška 

léze

Kompletní/ 

inkompletní
Věk Pohlaví Váha (kg) Výška (cm) BMI

Předchozí 

zkušenosti s VRL

A C5 nekompletní 37 M 72 175 23,5 Ano

B C5 kompletní 30 Ž 60 173 20 Ano

C C6 nekompletní 30 M 71 190 19,7 Ano

D C6 kompletní 23 M 60 196 15,6 Ano

E C8 kompletní 31 M 100 190 27,7 Ano
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 m. triceps brachii 

 m. deltoideus, střední část 

 m. pectoralis major 

 m. trapezius, pars ascendens 

 

Zemnící elektroda byla umístěna na acromion. 

 

Po napojení elektrod k přístroji, byla ověřena správnost jejich lokalizace aktivací 

jednotlivých svalů proti odporu. Poté byly pacientovi podány instrukce, jaký pohyb má 

provést. Svalová aktivita byla přístrojem zaznamenána ze tří po sobě jdoucích 

opakování daného pohybu. Žádné z poloh a pohybů nebyly korigovány. Pacient byl 

vyzván, aby jednotlivé činnosti prováděl způsobem, jakým je zvyklý.  

 

Sledovaly se následující činnosti: 

 

 Klidová aktivita v sedu na vozíku 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, horní končetiny 

volně visí podél vozíku. 

 

 Vzpor na vozíku 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, ruce volně 

položeny na obruči vozíku. 

o Provedení: Po prvním zvukovém signálu vzpor oběma horními 

končetinami na obručích do odlehčení sedu ve vozíku, po druhém 

signálu relaxace. Tři opakování. 

 

 Iniciální push fáze 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, ruce volně 

v pozici iniciální push fáze. 

o Provedení: Po prvním zvukovém signálu záběr oběma horními 

končetinami ve směru jako při pohonu vozíku proti obručím zabrzděných 

kol, po druhém signálu relaxace. Tři opakování. 
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 Abdukce HKK v sedu na vozíku 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, horní končetiny 

volně visí podél vozíku. 

o Provedení: Pohyb horních končetin v ramenních kloubech do maximální 

možné abdukce na čtyři zvukové signály vzhůru, na následující čtyři 

signály zpět dolů. Tři opakování. 

 

 Flexe HKK v sedu na vozíku 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, horní končetiny 

volně visí podél vozíku. 

o Provedení: Pohyb horních končetin v ramenních kloubech do maximální 

možné flexe na čtyři zvukové signály vzhůru, na následující čtyři signály 

dolů. Tři opakování. 

 

 Pití z láhve na vozíku 

o Výchozí pozice: sed na vozíku, záda opřena o opěrku, pravá horní 

končetina drží 0,5 l běžně dostupnou plastovou láhev Rajec naplněnou 

vodou. Láhev je postavena na stejnostranném koleni. Druhá horní 

končetina visí volně podél vozíku nebo se, v případě potřeby, přidržuje 

o obruč.  

o Provedení: Po prvním zvukovém signálu zvedá proband láhev k ústům, 

kde ji chvíli podrží, po druhém signálu se vrací do výchozí pozice. Tři 

opakování. 

 

 Abdukce HKK v dlouhém sedu 

o Výchozí pozice: Dlouhý sed na lehátku, bez opory zad. Horní končetiny 

volně podél těla. U všech probandů byla volena modifikace se zevní 

rotací v kyčelních a semiflexí v kolenních kloubech.  

o Provedení: Pohyb horních končetin do maximální možné abdukce 

v ramenních kloubech na čtyři zvukové signály vzhůru, na následující 

čtyři signály dolů. Tři opakování. 
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 Flexe HKK v dlouhém sedu 

o Výchozí pozice: Dlouhý sed na lehátku, bez opory zad. Horní končetiny 

volně podél těla. U všech probandů byla volena modifikace se zevní 

rotací v kyčelních a semiflexí v kolenních kloubech. 

o Provedení: Pohyb horních končetin do maximální možné flexe 

v ramenních kloubech na čtyři zvukové signály vzhůru, na následující 

čtyři signály dolů. Tři opakování. 

 

Následovalo 30 minut terapie Vojtovou metodou. Polohy, jejich pořadí a počet 

opakování byly voleny individuálně podle stanoveného hlavního problému probanda. 

 

V závěru se opakovaly výše uvedené pohyby se snímáním EMG aktivity 

vyšetřovaných svalů. 

Z důvodu nefunkčnosti kabelů EMG byl u jednoho z probandů vyřazen m. flexor 

carpi radialis pravé i levé horní končetiny. Výsledky měření těchto svalů jsou 

zpracovány pouze na základě dat čtyř ostatních probandů. 

 

 

6.2.3 Úprava naměřených dat 

 

Pro úpravu získaných dat – surového EMG záznamu, byl použit program 

MyoResearch XP Master Edition 1.07 firmy Noraxon. Nejprve byly odstraněny EKG – 

artefakty v hodnotách trupových svalů (m. trapezius, pars ascendens, m. pectoralis 

major). Poté se zvolila funkce rektifikace, tedy převrácení záporných hodnot 

do plusových, a funkce smoothing, což znamená vyhlazení signálu pomocí algoritmu 

RMS (Root Mean Square – Střední kvadratické hodnoty) s okénkem 50 ms.  

Z takto upraveného signálu se pomocí funkce „Average activation“ provedla analýza 

průměrné aktivity svalů v mikrovoltech (uV). Pro získání údajů o pořadí zapojování 

jednotlivých svalů do pohybového stereotypu byla zvolena funkce „Timing analysis“. 
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6.2.4 Zpracování statistiky 

 

Získané hodnoty byly zaneseny do tabulky Microsoft (MS) Office Excel, kde byla 

provedena jejich normalizace. Klidové hodnoty však normalizovány nebyly. 

U elektrické aktivity v uV se následně vypočítal medián a na základě funkce šikmost 

(SKEW) a špičatost (KURT) bylo posouzeno, zda získané soubory dat mají Gaussovské 

rozložení. Pokud ano, testovala se platnost hypotéz pomocí párového t-testu. V případě, 

že se o symetrické rozložení nejednalo, byl zvolen párový Wilcoxonův test, který je 

součástí doplňku pro MS Excel XLSTAT 2013 od stejnojmenné firmy. V případě 

sledování pořadí zapojování svalů do pohybového stereotypu bylo použito pouze 

párového Wilcoxonova testu, protože se jedná o data ordinální. Vyjde – li hladina 

významnosti p menší nebo rovna 0, 05, lze výsledek považovat za statisticky významný.  

 

  



Diplomová práce  Vliv Vojtovy metody na pohybový aparát u tetraplegiků 

51 

6.3 VÝSLEDKY 

 

6.3.1 Test platnosti hypotézy H01:  

„Intenzita elektrické aktivity sledovaných svalů před a po terapii se statisticky 

významně neliší.“ 

 

 

Vzpor 

Při vzporu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity 

před a po terapii. Na základě testu hypotézy vyšla hladina významnosti (p) u všech 

měřených svalů větší než 0,05. Hypotézu H01 tedy nelze zamítnout.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 1, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 5. 

 

 

Graf 1. EMG elektrická aktivita svalů ve vzporu na vozíku před a po terapii Vojtovou metodou.  

FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps 

brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 
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Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR -21,0 0,90 FCR 6,8 0,97

ECR 12,1 0,39 ECR 89,1 0,14

BB 20,9 0,28 BB 24,0 0,28

TB 33,8 0,79 TB 17,1 0,79

MD 17,4 0,11 MD 35,8 0,09

TA 9,1 0,37 TA -19,4 0,07

PM 20,3 0,94 PM 37,1 0,98

Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR -21,1 0,45 FCR 12,4 0,41

ECR -7,9 0,40 ECR 85,5 0,16

BB 48,7 0,28 BB 51,5 0,87

TB 28,7 0,21 TB 21,4 0,59

MD 12,8 0,59 MD 25,6 0,23

TA 10,6 0,36 TA 76,9 0,07

PM 50,4 0,28 PM 13,5 0,44

 

Tabulka 5. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity ve vzporu na vozíku před a po terapii. 

Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina 

významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps brachii, 

TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – m. trapezius, 

vzestupná část 

 

 

Iniciální push fáze 

 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity před 

a po terapii. Hypotézu H01 nelze zamítnout, hladina významnosti (p) u všech 

sledovaných svalů byla vyšší než 0, 05.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 2, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity při náznaku push fáze před a po terapii. 

Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina 

významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps brachii, 

TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – m. trapezius, 

vzestupná část 
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Graf 2. EMG elektrická aktivita svalů při náznaku push fáze před a po terapii Vojtovou metodou.  

FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps 

brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 

 

 

Pití v sedu na vozíku 

 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity před a 

po terapii. Hypotézu H01 nelze zamítnout, hodnota p u všech sledovaných svalů byla 

vyšší než 0, 05.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 3, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 7. 
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Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR -2,5 0,55 FCR 4,6 0,60

ECR -8,9 0,48 ECR 15,6 0,16

BB 2,6 0,56 BB 18,1 0,28

TB 25,8 0,23 TB -21,6 0,65

MD 15,1 0,59 MD -18,7 0,51

TA -4,6 0,71 TA 11,8 0,20

PM 11,4 0,46 PM 41,5 0,79

 

Tabulka 7. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivit při náznaku pití z láhve před a po terapii. 

Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina 

významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps brachii, 

TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – m. trapezius, 

vzestupná část 

 

 

 
Graf 3. EMG elektrická aktivita svalů při náznaku pití z láhve před a po terapii Vojtovou metodou.  

FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps 

brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 
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Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR -0,8 0,73 FCR 30,4 0,18

ECR 50,5 0,93 ECR 12,8 0,21

BB 14,3 0,12 BB 81,7 0,95

TB 103,7 0,20 TB 45,6 0,42

MD 11,4 0,38 MD -16,2 0,28

TA -8,5 0,87 TA 35,1 0,16

PM 11,7 0,40 PM 39,1 0,23

Flexe v sedu na vozíku 

 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity před 

a po terapii. Hypotézu H01 nelze zamítnout, hodnota p u všech sledovaných svalů byla 

vyšší než 0, 05.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 4, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 8. 

 

 

Tabulka 8. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity ve flexi na vozíku před a po terapii. Kladné 

hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina významnosti, 

FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps brachii, TB – m. triceps 

brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – m. trapezius, vzestupná část 

 

 

Abdukce v sedu na vozíku 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity před a 

po terapii. U všech sledovaných svalů nelze hypotézu H01 zamítnout, hodnota p byla 

vyšší než 0, 05.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 5, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 9. 
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Graf 4. EMG elektrická aktivita svalů při flexi na vozíku před a po terapii Vojtovou metodou.  

FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps 

brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 

 

 

Graf 5. EMG elektrická aktivita svalů při abdukci na vozíku před a po terapii Vojtovou metodou.  

FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps 

brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 
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Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR 9,7 0,03 FCR 3,9 0,16

ECR 9,4 0,36 ECR -6,8 0,76

BB -3,7 0,44 BB 16,7 0,25

TB 33,1 0,23 TB 5,5 0,80

MD 10,4 0,36 MD -5,3 0,28

TA -10,4 0,06 TA 0,5 0,23

PM 36,7 0,06 PM 22,2 0,17

 

Tabulka 9. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity při abdukci na vozíku před a po terapii. 

Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina 

významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps brachii, 

TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – m. trapezius, 

vzestupná část 

 

 

 

Flexe v dlouhém sedu 

 

Bylo prokázáno statisticky významné zvýšení elektrické aktivity m. flexor carpi 

radialis pravé horní končetiny (p = 0,03). U ostatních svalů opět nelze vyloučit 

hypotézu H01, protože hodnota p vyšla větší než 0,05. 

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 6, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 10. 

 

Tabulka 10. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity při flexi v dlouhém sedu před a po terapii. 

Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – hladina 

významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps 

brachii, TB – m. triceps brachii, DM – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – 

m. trapezius, vzestupná část 

 

Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR 2,7 0,76 FCR 14,9 0,65

ECR 101,1 0,76 ECR 16,7 0,13

BB -0,5 0,71 BB 54,5 0,79

TB 21,3 0,71 TB 20,3 0,49

MD 14,4 0,21 MD -35,5 0,17

TA -3,3 0,26 TA 21,4 0,33

PM 27,4 0,28 PM 29,5 0,24
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Graf 6. EMG elektrická aktivita svalů při flexi v dlouhém sedu před a po terapii Vojtovou 

metodou.  FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – 

m. biceps brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, 

PMD – m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi 

radialis sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – 

m. triceps brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, 

TAS – m. trapezius sinister, vzestupná část 

 

 

Abdukce v dlouhém sedu 

 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl svalové elektrické aktivity před 

a po terapii. Hypotézu H01 nelze zamítnout, u všech sledovaných svalů byla hodnota 

p vyšší než 0, 05.  

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 6, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 11. 
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Tabulka 11. Střední hodnoty rozdílu elektrické aktivity při abdukci v dlouhém sedu před a 

po terapii. Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – 

hladina významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps 

brachii, TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – 

m. trapezius, vzestupná část 

 

 

 

 

Graf 7. EMG elektrická aktivita svalů při abdukci v dlouhém sedu před a po terapii Vojtovou 

metodou.  FCRD – m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. 

biceps brachii dexter, TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – 

m. pectoralis major dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis 

sinister, ECRS – m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps 

brachii sinister, DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – 

m. trapezius sinister, vzestupná část 

 

  

Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR 7,2 0,13 FCR 13,6 0,16

ECR 6,0 0,86 ECR 0,5 0,41

BB 4,0 0,42 BB 15,1 0,59

TB 20,0 0,16 TB 18,0 0,07

MD -6,2 0,40 MD -8,6 0,59

TA -9,3 0,19 TA -2,6 0,63

PM 37,2 0,30 PM 23,6 0,25
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6.3.2 Test platnosti hypotézy H02:  

 

„Po terapii nebude statisticky významný rozdíl v klidové aktivitě sledovaných svalů 

v sedu na vozíku ve srovnání s aktivitou před terapií.“  

 

Po terapii došlo k nárůstu hodnot elektrické aktivity všech svalů, toto zvýšení však 

nebylo statisticky významné. U všech sledovaných svalů byla hodnota p vyšší než 0,05, 

proto nelze hypotézu H02 zamítnout. 

Mediány získaných hodnot a jejich srovnání před a po terapii jsou uvedeny 

v Grafu 8, procentuální vyjádření změn elektrické aktivity s hladinou významnosti 

znázorňuje Tabulka 12. 

 

 

Graf 8. EMG klidová elektrická aktivita svalů v sedu na vozíku před a po terapii.  FCRD – 

m. flexor carpi radialis dexter, ECRD – m. extensor carpi radialis dexter, BBD – m. biceps brachii dexter, 

TBD – m. triceps brachii dexter, DMD – m. deltoideus dexter, střední část, PMD – m. pectoralis major 

dexter, TAD – m. trapezius dexter, vzestupná část, FCRS – m. flexor carpi radialis sinister, ECRS – 

m. extensor carpi radialis sinister, BBS – m. biceps brachii sinister, TBS – m. triceps brachii sinister, 

DMS – m. deltoideus sinister, střední část, PMS – m. pectoralis major sinister, TAS – m. trapezius 

sinister, vzestupná část 
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Tabulka 12. Střední hodnoty rozdílu klidové elektrické aktivity po terapii ve srovnání s hodnotami 

před terapií. Kladné hodnoty – aktivita se po terapii zvýšila, záporné hodnoty – aktivita se snížila, p – 

hladina významnosti, FCR – m. flexor carpi radialis, ECR – m. extensor carpi radialis, BB – m. biceps 

brachii, TB – m. triceps brachii, MD – m. deltoideus, střední část, PM – m. pectoralis major, TA – 

m. trapezius, vzestupná část 

 

 

 

6.3.3 Test platnosti hypotézy H03: 

 

„Po terapii nedojde při pohybu k statisticky významným změnám v pořadí timingu 

sledovaných svalů ve srovnání s pořadím před terapií.“ 

 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v pořadí zapojení svalů při určených 

pohybech po terapii a před terapií. Hodnota p byla vyšší než 0,05. Nelze tedy zamítnout 

platnost hypotézy H03. 

Pořadí aktivace (střední hodnoty) jednotlivých svalů znázorňují Tabulky 13 – 19. 

 

 

Tabulka 13. Pořadí aktivace svalů při vzporu 

 

Sval PHK Rozdíl po terapii v % p Sval LHK Rozdíl po terapii v % p

FCR 111,6 0,24 FCR 220,1 0,22

ECR 201,4 0,13 ECR 170,6 0,20

BB 346,7 0,12 BB 391,4 0,06

TB 183,2 0,23 TB 37,2 0,53

MD 250,4 0,18 MD 341,0 0,11

TA 33,1 0,24 TA 177,7 0,07

PM 7,9 0,61 PM 81,3 0,33

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 12 11 FCR 13 11

ECR 5 7 ECR 10 7

BB 8 6 BB 7 6

TB 8 6 TB 3 4

MD 9 7 MD 7 10

TA 5 8 TA 6 3

PM 6 3 PM 5 2

Vzpor
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Tabulka 14. Pořadí aktivace svalů při iniciální push fázi 

 

 

Tabulka 15. Pořadí aktivace svalů při pití v sedu na vozíku 

 

 

Tabulka 16. Pořadí aktivace svalů při flexi horních končetin na vozíku 

 

 

 

 

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 5 2 FCR 4 5

ECR 3 6 ECR 8 9

BB 8 7 BB 10 6

TB 6 12 TB 7 8

MD 8 9 MD 9 12

TA 7 3 TA 10 4

PM 9 4 PM 6 7

Iniciální push fáze

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 4 2 FCR 7 3

ECR 4 5 ECR 8 11

BB 2 3 BB 3 1

TB 8 8 TB 9 4

MD 2 4 MD 6 4

TA 5 7 TA 6 5

PM 7 7 PM 7 8

 Pití v sedu na vozíku

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 11 8 FCR 6 11

ECR 8 7 ECR 6 8

BB 6 8 BB 9 6

TB 9 10 TB 8 4

MD 2 7 MD 8 7

TA 3 5 TA 5 5

PM 7 9 PM 9 9

Flexe HKK v sedu na vozíku



Diplomová práce  Vliv Vojtovy metody na pohybový aparát u tetraplegiků 

63 

 

Tabulka 17. Pořadí aktivace svalů při abdukci horních končetin v sedu na vozíku 

 

 

Tabulka 18. Pořadí aktivace svalů při flexi horních končetin v dlouhém sedu 

 

 

Tabulka 19. Pořadí aktivace svalů při abdukci horních končetin v dlouhém sedu 

 

 

 

  

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 3 10 FCR 9 11

ECR 8 3 ECR 4 2

BB 3 10 BB 7 8

TB 7 10 TB 7 7

MD 5 3 MD 4 6

TA 9 8 TA 3 4

PM 14 12 PM 11 8

Abdukce HKK v sedu na vozíku

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 9 2 FCR 6 7

ECR 9 8 ECR 6 9

BB 6 5 BB 7 7

TB 11 12 TB 10 12

MD 5 7 MD 7 8

TA 2 4 TA 4 4

PM 8 9 PM 9 9

Flexe HKK v dlouhém sedu

Sval PHK Před Po Sval LHK Před Po

FCR 8 8 FCR 8 10

ECR 8 6 ECR 6 7

BB 7 9 BB 8 7

TB 7 8 TB 4 6

MD 3 5 MD 4 3

TA 8 3 TA 4 5

PM 11 10 PM 11 11

Abdukce HKK v dlouhém sedu
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Sval před po p

FCR 0,65 0,13 0,93

ECR 3,91 5,84 0,32

BB -0,20 -1,00 1,00

TB 0,20 0,96 0,86

MD -4,71 1,91 0,06

TA 4,47 -0,39 0,63

PM -0,59 -0,79 0,26

Abdukce HKK v sedu na vozíku

6.3.4 Test platnosti hypotézy H04: 

 

„Po terapii nedojde k symetrizaci práce sledovaných svalů mezi pravou a levou 

stranou u bimanuálních činností statisticky významným snížením rozdílu intenzity 

elektrické aktivity mezi nimi.“ 

 

Statisticky významné snížení rozdílu svalové aktivity pravé a levé strany těla 

po terapii bylo prokázáno u m. trapezius (vzestupných vláken) při iniciální push fázi 

(p = 0,03) a flexi horních končetin v sedu na vozíku (p = 0,04). V případě ostatních 

svalů byla hodnota p vyšší než 0,05, proto u nich nelze hypotézu H04 zamítnout.  

Srovnání rozdílů normalizovaných hodnot svalové aktivity mezi pravou a levou 

stranou spolu s hodnotou p, znázorňují Tabulky 20 – 25. 

 

 

 

  

Sval před po p

FCR 0,22 -0,86 0,85

ECR 2,37 1,63 0,50

BB 0,19 -0,23 0,61

TB 0,41 1,76 0,57

MD 0,00 -2,40 0,21

TA -2,87 0,40 0,04

PM -0,65 -0,60 0,24

Flexe HKK v sedu na vozíku

Sval před po p

FCR 1,54 -0,37 0,66

ECR 15,31 12,21 0,57

BB -0,95 -2,24 0,59

TB -0,05 2,25 0,79

MD -2,43 -2,37 0,45

TA 1,60 2,31 0,22

PM -0,01 2,66 0,93

Vzpor

Sval před po p

FCR 1,36 -2,31 0,06

ECR 9,10 10,46 0,33

BB -6,17 -0,93 0,41

TB -0,56 0,05 0,59

MD -0,71 -0,51 0,79

TA 3,28 2,38 0,03

PM 0,00 0,12 0,55

Iniciální push fáze

Tabulka 22. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při flexi HKK v sedu 

na vozíku před a po terapii v uV 

Tabulka 21. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při iniciální push fázi 

před a po terapii v uV 

Tabulka 23. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při abdukci HKK 

v sedu na vozíku před a po terapii v uV 

Tabulka 20. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při vzporu před a 

po terapii v uV 
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Sval před po p

FCR -0,56 -0,64 0,21

ECR 2,21 1,88 0,38

BB 1,51 -0,47 0,31

TB -0,25 1,73 0,23

MD -4,80 -3,00 0,78

TA 5,20 3,95 0,24

PM -0,58 -0,11 0,74

Abdukce HKK v dlouhém sedu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Sval před po p

FCR -0,44 -0,70 0,82

ECR 2,70 2,64 0,64

BB 2,75 0,62 0,38

TB -0,09 0,77 0,22

MD -2,64 -1,30 0,31

TA 5,91 5,67 0,66

PM -0,40 -0,28 0,54

Flexe HKK v dlouhém sedu

Tabulka 24. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při abdukci HKK 

v dlouhém sedu před a po terapii v uV 

Tabulka 25. Rozdíl normalizovaných hodnot 

EMG svalové aktivity při flexi HKK 

v dlouhém sedu před a po terapii v uV 
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7 DISKUZE 

 

Cílem práce bylo zhodnotit vliv terapie Vojtovou reflexní lokomocí na pohybový 

aparát, respektive funkci horních končetin, u pacientů s tetraplegií. Jedná se o pilotní 

studii, které se účastnilo 5 probandů.  

Jako objektivizační metoda byla zvolena povrchová EMG. Ve většině případů se 

snímala EMG aktivita 14 svalů z oblasti ramenního pletence a klíčových svalů horních 

končetin. Kvůli nedostatku funkčních kabelů musel být u jedné osoby vyřazen m. flexor 

carpi radialis pravé i levé horní končetiny.  

Pohyby horních končetin byly zvoleny tak, aby také reprezentovaly činnosti, které 

v průběhu dne pacient dělá. Nejblíže ADL byly vzpor, iniciální push fáze a pití z láhve. 

Využitím účelově orientovaných pohybů se zabývali Kolářová et al. (2013). Zjistili, že 

při pohybu sklenice s vodou k ústům dochází k výraznějšímu náboru motorických 

jednotek a aktivaci senzomotorického kortexu, cerebella, bazálních ganglií a thalamu, 

než je tomu u pouhého přiložení ruky k ústům, představě napití a dokonce i oproti 

zvednutí stejně těžké sklenice s voskem. Zejména z posledního příkladu vyplývá, že 

CNS přizpůsobuje činnost muskuloskeletálního systému konkrétnímu účelu pohybu 

(Kolářová et al., 2013). Chceme – li posuzovat, jaký efekt přináší daná terapie 

pacientovi v běžném životě, je vhodné testované pohyby co nejvíce přizpůsobit reálné 

situaci. Proto byly iniciální push, vzpor a pití z láhve do praktické části práce zahrnuty. 

Kromě toho lze předpokládat, že každou ze zmíněných činností provádí pacient 

opakovaně každý den. Z jakékoli pozitivní změny po terapii by tedy mohl těžit jak 

v rámci úspory energie a efektivity svalové činnosti, tak v rámci prevence přetěžování. 

Terapie Vojtovou metodou byla přizpůsobena individuálně. Každý proband 

absolvoval v průběhu 30 minut minimálně 2 různé pozice (reflexní otáčení, reflexní 

plazení), jejichž volba byla zaměřena na jeho hlavní problém. Každá z pozic byla 

provedena nejméně jednou. Laufens et al. (1997) prokázali, že různorodost v pozicích 

přináší větší bezprostřední (ale i dlouhodobý) efekt, než když je pacientovi nabídnuta 

pouze jedna. Každá výchozí poloha má jiné úhlové nastavení kloubů, což přináší více 

aferentních informací do CNS. Při stimulaci se pak vyvolá specifická svalová aktivita, 

respektive sval se zapojuje v různých polohách (situacích) do různých souher (Laufens 

et al., 1997). To je analogické každodenním aktivitám. Stejně tak kombinace 
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aktivačních zón byla volena s ohledem na potřeby pacienta, a v průběhu terapie podle 

jeho reakcí přizpůsobována.  

Při pohledu na výsledky konkrétních svalů a pohybů je patrné, že pouze u m. flexor 

carpi radialis pravé horní končetiny došlo při flexi v dlouhém sedu ke statisticky 

významnému zvýšení EMG aktivity (p = 0,03). U ostatních nelze, co se týče EMG 

aktivity, nulovou hypotézu H01 vyvrátit. Vyskytovaly se ale hodnoty hraniční. Modrou 

barvou byly v textu znázorněny ty, které leží v intervalu od 0,05 do 0,1. 

Podobnou situaci lze vyčíst rovněž při srovnání klidové aktivity (hypotéza H02). 

U všech svalů nastalo po terapii zvýšení elektrické aktivity, dá se tedy předpokládat, že 

reflexní stimulace vede k určité tonizaci svalů a následné facilitaci pohybu. 

Ze statistického hlediska však rozdíly před a po terapii významné nebyly.  

Nejinak je tomu při hodnocení timingu (hypotéza H03). Zde byla situace 

komplikovanější. U některých svalů nebylo možné určit pořadí vzhledem k malému 

rozdílu oproti klidové aktivitě, který program nebyl schopen rozlišit a stanovit začátek 

činnosti. Snahou ale bylo vycházet při posuzování statistické významnosti alespoň 

ze čtyř hodnot. Hypotézu H03 nelze na základě výsledků u žádného svalu vyvrátit. 

Domnívám se ale, že při sledování změn timingu by v budoucnu bylo potřeba pracovat 

s větší skupinou a statistickou hodnotou modus (popisující znak, který se vyskytuje 

s největší relativní četností), která lépe charakterizuje zkoumaný jev, což v případě 

malého souboru nebylo možné.  

Na druhou stranu při srovnání stranových rozdílů v aktivitě (hypotéza H04) byla 

prokázána významná symetrizace práce m. trapezius (vzestupných vláken) při iniciální 

push fázi (p = 0,03) a flexi horních končetin v sedu na vozíku (p = 0,04).  

Rovnovážné zapojení horních končetin může pacientovi přinášet benefity ve smyslu 

prevence nebo redukce přetěžování některých segmentů. Proto i snížení rozdílu mezi 

aktivitou pravého a levého m. trapezius lze považovat za důležité. Podle Vojty a Peters 

(2010) patří zmíněný sval k důležitým stabilizátorům lopatky při pohybech horních 

končetin v otevřeném i uzavřeném kinematickém řetězci. Kromě toho má výrazný podíl 

na extenzi hrudní páteře skrze aktivaci autochtonní muskulatury prostřednictvím 

intersegmentální rotace (Vojta, Peters, 41, 80, 2010). Na významu spodních vláken 

m. trapezius ve smyslu podílu na vytvoření kvalitního punktum fixum pro horní 

končetinu se shoduje také Neumann (151, 164, 2010). Z praktického hlediska může 

vyrovnání aktivity daného svalu představovat výhodu při náročných a/nebo často 

opakovaných činnostech jako je jízda na vozíku, přesuny nebo vzpor v rámci prevence 
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dekubitů. Svalová rovnováha trupu může navíc přispívat k udržení symetrického 

vzpřímeného sedu na vozíku.  

Levý m. trapezius navíc vykazoval hraniční hodnoty významnosti při změně 

elektrické aktivity v klidu (p = 0,07), vzporu (p = 0,07) a iniciální push (p = 0,07), pravý 

při flexi v dlouhém sedu (p = 0,06). Ze všech svalů se blížil p 0,05 v největším počtu 

situací. Je možné, že při větším počtu probandů by mohl v podobných situacích 

vykazovat statisticky významné hodnoty. Na základě výsledků lze tedy odvodit, že 

na terapii podle EMG záznamu reagoval nejvýrazněji. V souvislosti s tím se nabízí 

možnost, že by v budoucnu mohlo být zajímavé sledovat vliv terapie Vojtovou metodou 

u trupových svalů, nejen m. trapezius a m. pectoralis major, ale zejména také 

m. latissimus dorsi a m. serratus anterior. Držení trupu je základním kamenem, na němž 

stojí hybnost horních končetin, která by takto mohla být sekudárně ovlivněna.  

Z celkového pohledu nedošlo ke statisticky významným změnám ve svalové 

aktivitě, pořadí aktivace měřených svalů v rámci určených pohybů a symetrizaci 

svalové aktivity mezi pravou a levou částí těla. 4 z 5 probandů ale uvedli, že se 

po terapii cítí lépe, vnímají úlevu, větší jistotu a lehkost při provedení pohybu. 

Domnívám se, že tento efekt by mohl souviset s možným oslovením trupových svalů. 

To posiluje předchozí úvahu o přínosu sledování vlivu terapie na těchto svalech 

v budoucnu. U většiny probandů dále došlo, dle jejich subjektivního hodnocení, 

ke snížení spasticity, což se také projevilo ve snazší manipulaci s dolními končetinami 

při změnách poloh a přesunu na vozík. Ke stejnému pozorování dospěli Laufens et al. 

(1997) u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří tento jev v průběhu několika týdnů 

posuzovali také pomocí Ashworthovy škály. Ke konci terapie došlo ke snížení skóre 

(Laufens et al., 1997).  

Výrazné změny byly také na pohled patrné při dlouhém sedu. Před terapií bylo 

nutné, aby za zády pacienta stál fyzioterapeut a v případě potřeby jej jistil proti 

možnému pádu. Nestabilita sedu snižovala možnosti provádění vlastního pohybu, což 

v přeneseném významu do každodenního života znamená omezení v běžných 

činnostech ve smyslu zmenšení dosahu pro úchop a manipulaci s předměty. V rámci 

kompenzace se objevoval C – sed a/nebo stranové asymetrie. Po terapii byl narozdíl 

od toho proband schopen sedět stabilně, samostatně a určené činnosti horními 

končetinami byl schopen bez obav z pádu provést. Popsané efekty je však obtížné 

objektivně hodnotit. 
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V souvislosti se subjektivním i pozorovaným zlepšením v případě popisované studie 

vidím rozpor mezi statistickou a klinickou významností. Dále mě napadá otázka, je – li 

metoda povrchové EMG tou správnou pro posouzení vlivu terapie Vojtovou metodou 

u pacientů s tetraplegií. Spíše se přikláním k tomu, že by bylo vhodnější zvolit některé 

z klinických vyšetření, například funkční testy, testy nezávislosti nebo měření rozsahu 

pohybů. Charakter míšní léze je totiž u každého pacienta různý. Vojtovou metodou se 

snažíme oslovit fyziologické svalové souhry a řízení. Co ale tedy znamená v praxi 

přiblížení se k ideálnímu pohybovému vzoru a tedy zlepšení motoriky? Kde u jednoho 

reprezentuje zvýšení EMG svalové aktivity zlepšení, může u jiného člověka být 

úspěchem naopak snížení aktivity stejného svalu.  

Podobně tomu bylo i v tomto sledování. Vezmu – li v úvahu jeden sval v rámci 

jednoho pohybu, na jednotlivých měřeních bylo vidět, že u některých probandů došlo 

ke zvýšení aktivity daného svalu, u některých ke snížení. Je potom diskutabilní, nakolik 

průměr nebo medián získaných hodnot, které jsou potřebné ke statistickému zpracování, 

odpovídá reálnému efektu, a nakolik na základě těchto hodnot můžeme tvrdit, zda daná 

metoda funguje nebo nefunguje.  

Naopak význam pro objektivní hodnocení motoriky pacientů po krční míšní lézi 

prokázali Reyes-Guzmán et al. (2010) u kinematické analýzy ve studii, kde srovnávali 

rozsahy pohybu v kloubech horních končetin, úhlovou rychlost a čas pohybu pacientů 

s tetraplegií a osob bez léze při pití ze sklenice.  

Kromě výše uvedených skutečností považuji za limit práce menší skupinu probandů. 

Hlavním důvodem byla nízká ochota zapojit se do měření, závislost na doprovodu a 

obtížnost dopravy do FN Motol. 

 

V souvislosti s praktickou částí se teoretická zabývá kompenzačními mechanismy 

ve spojení s jejich uplatněním v rámci ADL a možnostmi, jak je posílit a maximálně 

využít funkční kapacity horních končetin. Nabízí se řada přístupů. Tato práce se 

zaměřuje na ty z nich, které otvírají možnost oslovit vůli nepřístupné svaly či pohyby.  

Své důležité místo zde zaujímá Vojtova metoda, která byla použita v praktické části. 

Její výhodu spatřuji v nezávislosti na vůli pacienta, oslovení řízení na centrální úrovni 

a těžko přístupných svalových souher. Snahy o zapojení svalů do fyziologických 

pohybových stereotypů považuji za významné. Vyvážená svalová aktivita zajišťuje 

centrované postavení v kloubech, které představuje základ pro efektivní práci, 

koordinaci i sílu a minimalizuje riziko přetěžování. Zároveň dochází k aktivaci 
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vzpřimovacích mechanismů trupu a ovlivnění posturálního držení těla. To bylo patrné 

i u probandů v dlouhém sedu. Držení těla je základním kamenem, z kterého pak vychází 

cílený pohyb. Zlepšení držení jde ruku v ruce s možností a jistotou izolovaný nebo 

cílený pohyb provést.  

Vojtova metoda zasahuje také do řízení rovnováhy, s její pomocí lze řídit přenášení 

váhy a změnu zatížení končetin (Vojta, Peters, 20, 2010). U pacientů po míšní lézi, kteří 

se musí znovu učit vyrovnávat se s gravitací v jejich nově vzniklé situaci, to může 

znamenat velký přínos zejména v akutním a subakutním období po lézi. 

Po vyčerpání vlastní funkční kapacity se do péče o spinálního pacienta v poslední 

době jeví jako zajímavé zapojení chirurgie ruky. S rozvojem technik a materiálů se 

nabízí cesta k návratu paralyzovaných pohybů skrze šlachové nebo nervové transfery či 

neuroprotézy. Stejně jako jiné mají své výhody i nevýhody. Dostupné studie se shodují 

v tom, že operační intervence mají vysoký potenciál zlepšit kvalitu života pacientů 

po krční míšní lézi. Cizmar et al. (2006) potvrdili prokazatelné zlepšení v základní 

sebeobsluze a komunikaci, naopak na oblékání a mobilitu mělo toto řešení vliv menší. 

Úspěchu však lze dosáhnout pouze za předpokladu kvalitní následné rehabilitace, 

motivace pacienta a určité úrovně jeho kognitivních funkcí. Pacient se musí naučit 

novou funkci ovládat a integrovat ji do běžných aktivit. Dalším významným faktorem je 

správná indikace a výběr pacienta a zkušenost operatéra (Cizmar, 2006). U šlachových 

transferů je otázka, nakolik může na základě přenosu šlachy ze silnějšího svalu dojít 

k jeho oslabení a zda výsledný efekt bude přinášet pacientovi větší užitek. Byly také 

popsány případy, kdy v důsledku přetížení m. extensor carpi radialis po transferu 

do flexoru prstů došlo k jeho ruptuře. To je situace, která výrazně zasahuje do kvality 

života ztrátou jednak možné flexe prstů, ale hlavně extenze zápěstí, což znemožňuje 

využití náhradního úchopu. Ruka je v tomto případě nepoužitelná (Bertelli et al., 2011). 

Proto je velice důležité správně posoudit stav svalů a zvolit tomu adekvátní operační 

metodu. 

Problém vzniku komplikace na úrovni svalu odpadá u nervových transferů, k nimž 

jsou často indikováni pacienti, kteří nesplňují kritéria pro šlachové transfery. Osobně si 

myslím, že z hlediska svalového aparátu je tato metoda šetrnější. Zároveň je výhodné, 

u spinálních pacientů obzvláště, že vyžaduje kratší dobu imobilizace. Nicméně dovedu 

si představit, že z hlediska chirurga je také metodou složitější. Navíc regenerace sutury 

nervu trvá delší dobu, tedy i obnovení funkce nastupuje později, což může být naopak 
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nevýhodou. Další alternativu představuje implantace neuroprotéz. V tomto případě se 

přidává nutnost údržby a správného nastavení přístroje.  

Invazivní metody jako takové s sebou mohou přinášet rizika jako například vznik 

infekce, srůsty nebo aktivní jizvy. Proto je velmi důležitá adekvátní indikace k operaci. 

Předpokládaný efekt by měl rizika převyšovat. Důležitou roli pak hraje následná 

rehabilitace a reedukace pohybu. Nicméně v transferech šlach a nervů, případně 

v neuroprotézách, lze vidět potenciál výrazného zlepšení funkce a kvality života 

v případech, kdy už je rehabilitační kapacita vyčerpaná.  

Nicméně ať pacient absolvoval operační výkon na horních končetinách, nebo byly 

v jeho případě voleny pouze konzervativní přístupy, jeho pohybové stereotypy se 

od osob bez míšní léze liší, často volbou svalů, rozdílem v rychlosti a přesnosti pohybu.  

Je, dle mého názoru ale zajímavé, že kompenzační mechanismy po míšní lézi nejsou 

zcela nové stereotypy vytvořené adaptací na náhle vzniklou situaci. Všechny lze spatřit 

v motorice osob bez léze míchy, nicméně vzhledem k pestré nabídce svalů a pohybů 

nezaujímají dominantní postavení. Například při ADL zdravých osob se často 

při extenzi lokte v uzavřeném kinematické řetězci přidává přední porce m. deltoideus, 

který přispívá ke zvýšení síly, jak popisuje Neumann (204, 2010). U C6 léze, kdy není 

k dispozici funkční m. triceps brachii je to právě m. deltoideus, který se rovnou stává 

hlavním hybným svalem. Stejně tak tenodézní efekt prstů jako při náhradním úchopu 

lze spatřit u všech osob (Neumann, 266, 2010). Po lézi se pouze posílí a zvýrazní.  

Myslím, že hledání, využívání a posilování co nejpřirozenějších kompenzačních 

mechanismů, je jedním z hlavních cílů rehabilitace osob po míšní lézi. Rozšíření jejich 

možností oslovením svalových souher, které nejsou po lézi běžně vůlí přístupné, má 

významný dopad na činnosti ADL a sebeobsluhy, a tím také na zvýšení kvality života.   
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ZÁVĚR 

 

U pacientů s tetraplegií hrají horní končetiny velice důležitou roli v zajištění 

nezávislosti, a tedy i kvality života. Podle výšky míšního poškození je ale jejich vlastní 

funkce více či méně narušena. V současné době se však nabízí řada cest, jak ztrátu 

možnosti volního použití paralyzovaných svalů kompenzovat či obnovit. Na významu 

nabývají chirurgická řešení v podobě nervových a šlachových transferů nebo implantace 

neuroprotéz s následnou rehabilitací. Pro oslovení vůli nepřístupných svalových souher 

lze v rámci fyzioterapeutických přístupů využít metodu Vojtovy reflexní lokomoce, se 

kterou se pracovalo i v praktické části této práce.  

Cílem praktické části bylo v rámci pilotní studie zhodnotit vliv terapie Vojtovou 

metodou na funkci svalů po lézi krční míchy. Jako objektivizační metoda posloužila 

povrchová EMG. Přestože prokázala statisticky významné změny u několika svalů, 

z celkového pohledu nelze ze získaných výsledků efekt terapie potvrdit. Nicméně 

ze subjektivního hodnocení probandů a vlastního pozorování bylo patrno zlepšení, které 

poukazuje na určitý rozpor mezi statistickou a klinickou významností.  

Při pohledu na jednotlivé svaly reagoval nejvýrazněji m. trapezius (spodní 

vlákna), u něhož došlo k symetrizaci aktivity mezi pravou a levou stranou u iniciální 

push fáze a flexe horních končetin v sedu na vozíku. Hodnoty změn elektrické aktivity 

na hranici významnosti vykazoval rovněž při dalších pohybech. V budoucnosti by 

mohlo být zajímavé sledovat vliv Vojtovy reflexní lokomoce na funkci svalů trupu.  

Přínos by dále mohlo znamenat hodnocení pomocí klinických vyšetření, 

například funkčních testů, testů nezávislosti, hodnocení stability nebo rozsahu pohybu či 

kinematickou analýzou.  
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