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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická 

cévní mozková příhoda 

Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Práce je rozdělena 

na obecnou a speciální část. V obecné části je zpracována anatomie a fyziologie cévního 

zásobení mozku, funkce jednotlivých laloků koncového mozku a výjimečná schopnost 

nervové soustavy – neuroplasticita. Druhá půlka obecné části je věnována přímo 

ischemické cévní mozkové příhodě – klinickému obrazu, patofyziologii, diagnostice, 

diferenciální diagnostice a terapii. V závěru obecné části je oddíl věnující se 

neurorehabilitaci. 

Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče s pacientem 

po prodělané cévní mozkové příhodě ischemické. Tato část práce byla vypracována 

na podkladě praxe konající se v Ústřední vojenské nemocnici ve dnech 7.1 – 1.2. 2013. 

Klíčová slova: Cévní zásobení mozku, neuroplasticita, afázie, fyzioterapie, terapie 

a sekundární prevence. 

Abstract 

Title: Casuistry of physiotherapeutic care of patient with diagnosis ischemic stroke. 

This bachelor thesis concerns in stroke. Thesis is divided into general 

and special part. General part consists of anatomy and physiology of cerebral blood 

supply, functions of cerebral lobes and remarkable ability of the nervous system – 

neuroplasticity. Second half of general part describes ischemic stroke – clinical state, 

pathophysiology, diagnostics, differential diagnostics and therapy. At the end of general 

part there is section devoting neurorehabilitation. 

In special part there is worked out casuistry of physiotherapeutic care of patient 

after ischemic stroke. This part of thesis works with data from practise which took place 

in Military university hospital from 7
th

 January to 1
st
 February 2013. 

Keywords: Cerebral blood supply, neuroplasticity, aphasia, physiotherapy, therapy 

and secondary prevention. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

A. – arteria, tepna 

Aa. – arteriae, tepny 

Bilat. – bilaterálně, oboustranně 

Bpn – bez patologického nálezu 

Dx. – dexter, pravý 

M. – musculus, sval 

Sin. – sinister, levý 

Sy – syndrom, soubor příznaků 

ADL – activity of daily living, aktivity všedního života 

AO – atlantookcipitální 

CMP – cévní mozková příhoda, cévní mozkové příhody 

CNS – centrální nervový systém 

CT- computer tomography, počítačová tomografie 

DKK – dolní končetiny 

FH – francouzská hůl 

HKK – horní končetiny 

IM – infarkt myokardu 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

MRI – magnetic resonance imaging, magnetická rezonance 

NGF – nerve growth factor 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní nervosvalová facilitace 

RHB – rehabilitace 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIASS – spinae iliacae anteriores superiores 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SIPSS – spinae iliacae posteriores superiores 

SNTF – spinal neurotrophic factor 

TIA – tranzitorní ischemická ataka 
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1. Úvod 

V dnešní době převládá u lidí nedostatek pohybové aktivity a příliš veliké 

množství psychické zátěže. S tím jdou ruku v ruce civilizační onemocnění jako je 

obezita, hypertenze, cukrovka, dyslipidémie a další. Všechny tyto faktory společně 

souvisí a mohou vést k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě. IM a CMP jsou 

život ohrožující stavy, a pokud život „nevezmou“, často člověka invalidizují. 

Cévní mozkové příhody, především komplikace aterosklerózy a hypertenze, 

představují závažný zdravotnický a sociální problém. V České republice se udává 

incidence kolem 350 případů na 100 000 obyvatel za rok. Akutní cévní mozkové 

příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí a patří k hlavním příčinám invalidizace. 

Udává se, že každý šestý občan umírá na CMP. S pokrokem zdravotnické péče sice 

dochází k poklesu úmrtnosti na CMP, ale incidence se zvyšuje, a to nejen u seniorů, 

ale i u lidí v produktivním věku. Výzkumy dokazují, že 10-12 % pacientů má 

do jednoho roka recidivu a souhrnné riziko opakování příhody za následných pět let je 

kolem 30 až 40 %. Tyto čísla ukazují na význam jak primární, tak i sekundární 

prevence. 

Akutní cévní mozkové příhody jsou náhle vzniklé mozkové poruchy způsobené 

poruchou mozkové cirkulace. Dříve nesly název apoplexie. Dělí se na ischemické, které 

představují 80 % všech CMP, a hemorrhagické (krvácivé), které reprezentují zbylých 

20 % (z toho 17 % intracerebrálních a 3 % subarachnoidálních krvácení). V této práci 

se budu zabývat těmi ischemickými. 

Cévní mozkové příhody se řadí mezi neurologická onemocnění, která 

zanechávají dlouhodobé nebo trvalé následky různého obsahu, dále však neprogredují. 

Výrazně ovlivňují zbývající život pacienta ve všech jeho stránkách. Do této kategorie 

patří například ještě dětské mozkové obrny. U těchto onemocnění se snažíme omezit 

funkční deficit a jeho dopad na život pacienta. Využívají se ve vzájemné propojenosti 

všechny druhy RHB (léčebná, sociální, pracovní, psychologická a pedagogická). 

Léčebná RHB se orientuje na příznaky onemocnění a zahajuje se již v akutní 

fázi nemoci. Vychází se především z funkčních projevů onemocnění. Léčebná RHB by 

měla být zaměřena na profylaxi (prevenci) sekundárních změn a na ovlivnění 

funkčního, kognitivního deficitu a také na ovlivnění poruch symbolických funkcí. 
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V obecné části se nejprve věnuji anatomii a fyziologii cévního zásobení mozku, 

jednotlivým lalokům koncového mozku a výjimečné schopnosti nervové soustavy – 

neuroplasticitě. Druhá půlka obecné části se týká konkrétně ischemické cévní mozkové 

příhody – klinický obraz, patofyziologie, diagnostika, diferenciální diagnostika 

a terapie. Na závěr obecné části věnuji jednu podkapitolu neurorehabilitaci. 

Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče s pacientem 

po prodělané cévní mozkové příhodě ischemické. 
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2. Část obecná 

2.1. Anatomie a fyziologie cévního zásobení mozku 

Přívod krve do mozku zajišťují čtyři tepny: arteria carotis interna dextra et 

sinistra a arteria vertebralis dextra et sinistra. Arteriae carotides internae tvoří tvz. 

karotický systém a arteriae vertebrales tzv. vertebrobazilární systém. Tyto společně 

na bázi mozkové tvoří Willisův okruh, z kterého odstupují cévy zásobující tkáň mozku 

a mozečku. Karotický systém se podílí na zásobení mozku asi 85 %. Venózní systém 

infrateritoriálně sleduje průběh arteriálního systému, supratentoriálně se nachází systém 

povrchových a hlubokých žil a durální siny, které svádějí krev do vena jugularis interna. 

(Ambler, 2011; Dylevský 2009) 

Mozková cirkulace má několik specifik. Mozkové tepny mají poměrně slabou 

stěnu – v tunica media (ve střední vrstvě) se nachází menší množství hladké svaloviny 

a elastických vláken. Dále se v mozkových cévách nenacházejí chlopně, takže krev 

může proudit oboustranně. V mozkové tkáni není vytvořen mízní systém. Mozek je 

velmi citlivý na dodávku kyslíku a glukózy. Po náhlém snížení průtoku krve nebo 

po zástavě cirkulace nastává do deseti sekund bezvědomí. Krev se k vlastním buňkám 

nervové tkáně, neuronům, dostává přes hematoencefalickou bariéru, která neumožňuje 

všem látkám dostat se k nervové tkáni. V mozkové tkáni existují stejně jako 

v myokardu spojky (anastomózy), ale jsou funkčně nedostatečné, proto tyto tepny 

označujeme jako konečné (tzn., že v případě přerušení průtoku krve nedokážou spojky 

plnit svoji funkci a v zásobované oblasti dochází do 4-5 minut ke strukturálním 

změnám, k nekróze). (Bartůňková, 2009; Čihák, 2004; Dylevský, 2009) 

2.1.1. Karotický systém 

Karotický systém zásobuje kortikosubkortikální struktury frontálního, 

parietálního a temporálního laloku, capsula interna, bazální gangliga a thalamus. Levá 

i prává arteria carotis interna jsou větvemi levé a pravé arteria carotis communis. Levá 

arteria carotis communis odstupuje přímo z aortálního oblouku, pravá je větví truncus 

brachiocephalicus. A. carotis communis probíhá na boční stěně průdušnice, hrtanu 

a štítné žlázy. Ve výši třetího až čtvrtého krčního obratle nebo ve výši horního okraje 

štítné chrupavky se dělí na vnitřní a zevní arteria carotis. V místě rozdělení a. carotis 

communis se mezi a. carotis externa et interna nachází tělísko glomus caroticum 

fungující jako chemoreceptor, který signalizuje změny obsahu O2 a CO2 v krvi. 
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Rozšířený začátek a. carotis interna sinus caroticus má ve své stěně baroreceptory. A. 

carotis interna vstupuje do lebky přes canalis caroticus. (Ambler, 2011; Čihák, 2004; 

Dylevský, 2009) 

2.1.2. Vertebrobazilární systém 

Vertebrobazilární systém zásobuje mozkový kmen, mozeček, okcipitální lalok, 

bázi temporálního laloku, vestibulární a sluchový receptor. Arteria vertebralis je větví 

arteria subclavia, která vystupuje vpravo z truncus brachiocephalicus, vlevo z arcus 

aortae. Arteria vertebralis jde kraniálně a vstupuje do otvoru příčného výběžku šestého 

krčního obratle. Prochází všemi otvory příčních výběžků krčních obratlů až k atlasu, 

který obkružuje v místě sulcus arteriae vertebralis a vstupuje do foramen magnum 

a na clivus. Na clivu se levá i pravá arteria vertebralis spojí a tvoří arteria basilaris. 

(Čihák, 2004; Dylevský, 2009) 

2.1.3. Willisův okruh 

Arteria basilaris se dělí na levou a pravou arteria cerebri posterior. Arteriae 

carotides internae vydávají ve svém průběhu několik větví, z toho pro mozek arteria 

cerebri anterior a arteria cerebri media, která jde v pokračování kmene arteria carotis 

interna. Arteria communicans anterior spojuje levou a pravou arteria cerebri anterior. 

Z arteria cerebri media jde spojka arteria communicans posterior dextra et sinistra 

do arteria cerebri posterior. Willisův okruh (circulus arteriosus cerebri) tedy tvoří – aa. 

cerebri posteriores, aa. communicantes posteriores, aa. cerebri mediae, aa. cerebri 

anteriores a a. communicans anterior.(Čihák, 2004) 

Z Willisova okruhu vystupují korové tepny – a. cerebri anterior, media et 

posterior, aa. centrales a aa. choroideae. Korové tepny se větví na krátké a dlouhé větve. 

Krátké větve zásobují kůru, dlouhé bílou hmotu. A. cerebri media zásobuje část 

frontálního a parietálního laloku, a. cerebri media zbývající část frontálního, 

parietálního laloku a větší část spánkového laloku, a. cerebri posterior část mezimozku 

(diencefalon), okcipitální lalok a zadní a dolní část spánkového laloku. Aa. centrales 

jdou do hlubších struktur středního mozku (mesencefala), mezimozku (diencefala) 

a koncového mozku (telencefala). Aa. choroidae vytvářejí cévní pleteň (plexus 

choroidei) třetí a postranních komor a zásobují i přilehlé úseky bazálních ganglií 

(globus pallidus a capsula interna). (Ambler, 2011; Čihák, 2004) 
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2.1.4. Mozková perfúze 

Funkce mozku je výrazně závislá na dodávce kyslíku a glukózy (hlavní 

energetický zdroj). Metabolická spotřeba kyslíku činí 3,5 ml/100 gramů mozkové 

tkáně/min (tj. 50 ml/min pro celý mozek → 15-20% celkového kyslíku potřebného 

pro celé tělo). Spotřeba glukózy je 5,5 mg/100 g mozkové tkáně/min (tj. 75 mg/min 

pro celý mozek). Z převážné většiny je metabolismus CNS aerobní (97%). Stálý 

mozkový průtok se pohybuje v rozmezí 40-60 ml/100 g mozkové tkáně/min, v dětství je 

to téměř dvojnásobek. Průtok se místně zvyšuje v oblastech, které právě vykazují 

aktivitu. V šedé hmotě je 4-5× vyšší hustota kapilár než ve hmotě bílé. (Ambler, 2011; 

Kittnar et al., 2011) 

Průtok krve mozkem je určován perfúzním tlakem a periferním odporem. 

Na regulaci mozkové cirkulace se podílí především autoregulační myogenní a místní 

humorální mechanizmy. Centrální řídící mechanizmy nemají za fyziologických 

podmínek velký význam. Myogenní mechanizmy zajišťují, že v rozmezích středních 

hodnot arteriálního tlaku 70-160 mm Hg nedochází ke změnám průtoku krve (vzestup 

tlaku → reflexní vazokonstrikce; pokles tlaku → vazodilatace). Místní humorální 

mechanismy → vazodilatačními podněty jsou hypoxie, hyperkapnie a oxid dusnatý 

(NO); vasokonstrikčně působí vdechování čistého kyslíku a hypokapnie. (Ambler, 

2011; Kittnar et al., 2011) 

2.1.5. Hematoencefalická bariéra 

Hematoenfefalické bariéra zajišťuje vhodné vnitřní prostředí CNS pro jeho 

správnou funkci. Tato bariéra odděluje funkční jednotky nervové tkáně (neurony) 

od vnitřního prostředí organismu a zajišťuje regulaci přenosu látek z krve do tkáně 

CNS, z krve do mozkomíšního moku a z mozkomíšního moku do nervové tkáně. 

Hematoencefalická bariéra v sobě zahrnuje tedy i bariéru hematolikvorovou 

a likvorencefalickou. Významnou úlohu zde mají astrocyty a gliové buňky, které 

oddělují kapiláry od nervových buněk. (Kittnar et al., 2011, Dylevský, 2009) 

Morfologický podklad hematoencefalické bariéry tvoří struktura a vlastnosti 

mozkových kapilár, významná je též organizace neuroglie: buňky endotelu kapilár mají 

mezi sebou úplně těsné spojení, tzv. tight junction, stěny mozkových kapilár nemají 

fenestrovanou stěnu, na obou pólech endotelu je omezená endocytotická a exocytotická 

aktivita, ve stěně kapiláry je snížené množství transportních vezikulů (zejména 

na membráně lumbální) a výběžky astrocytů (astroglií) mají mezi sebou velmi těsný 
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kontakt, takže kolem kapiláry není téměř žádný prostor. Přestup makromolekulárních 

látek z krve do mozkové tkáně je výrazně omezen (tight junctions mezi endotelovými 

buňkami kapilár a absence fenestrací v kapilárách). (Kittnar et al., 2011) 

Funkce hematolikvorové bariéry probíhá především v plexus choroideus. 

Kapiláry v plexus choroideus jsou permeabilní. To je podmíněno spojením kontakty gap 

junction mezi endotelovými buňkami kapilár, přítomností fenestrací ve stěně kapilár 

a mnoha transportních vezikulů. Spojení tight junction mezi epitelovými buňkami 

plexus choroideus omezuje permeabilitu, ale tato spojení jsou permeabilnější než 

obdobná spojení v jiných oblastech mozku. Zvýšená permeabilita hematolikvorové 

bariéry je významná pro tvorbu mozkomíšního moku. Hematolikvorová bariéra je 

nicméně z důvodu zvýšené permeability slabším místem bariéry hematoencefalické. 

(Kittnar et al., 2011) 

Prostou difůzí anebo iontovými kanály prostupují hematoencefalickou bariérou 

lipoidní látky, kyslík (O2), oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). Aktivním transportem se 

do mozkové tkáně dostává například glukóza (konkrétně D-glukóza). (Kittnar et al., 

2011) 

 

2.2. Mozkové laloky a hemisféry (korové funkce a centra) 

Koncový mozek je složený ze dvou hemisfér. Každou hemisféru tvoří čtyři 

laloky: frontální, parietální, temporální a okcipitální. K tomu můžeme přiřadit také 

limbický systém. U hemisfér existuje funkční asymetrie a rozlišuje se dominantní 

a nedominantní hemisféra. U většiny lidí je dominantní hemisférou levá. Rozvinuté 

symbolické funkce (fatické, gnostické a praktické) nás odlišují od ostatních živočichů. 

Nejvíce jsou vázány na dominantní hemisféru funkce fatické, gnostické méně a fatické 

jsou nejméně závislé na vyjádření dominance. V koncovém mozku se nacházejí ještě 

bazální ganglia, o kterých zde ale nebude řeč. Jednotlivé mozkové laloky se rozdělují 

na jednotlivé gyry. Podle velikosti, typu, množství a způsobu spojení buněčných vrstev 

byla Brodmanem vypracována cytoarchitektonická mapa, která rozlišuje v mozkové 

kůře 11 krajin a 51 okrsků. Každý lalok je zodpovědný za rozdílné funkce. (Bartůňková, 

2010; Dylevský, 2009; Kolář et al., 2009) 
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2.2.1. Frontální lalok 

Frontální lalok je u člověka ze všech laloků nejrozvinutější. Sídlí zde několik 

funkčních korových oblastí – primární motorická korová oblast (M I, area 4), 

premotorická oblast (PM, area 6), frontální okohybné pole (area 8), Brocovo motorické 

centrum řeči (area 44 a 45) a rozsáhlá prefrontální oblast. V M I největší plochu zabírají 

neurony svalů, které provádějí jemné a přesné pohyby, tj. pro ruku a jazyk. Z této 

oblasti vystupuje cca 30-40% vláken do tractus korticospinalis. Premotorická oblast 

se nachází na konvexitě 6 arey, na mediální ploše se nachází doplňková motorická 

oblast (M II). Tyto oblasti jsou aktivovány před provedením pohybu dříve než oblast M 

I a přisuzuje se jim význam při kontrole pohybů řízených zrakem. M I a PM vytvářejí 

s bazálními ganglii několik okruhů. Brocovo motorické centrum řeči je sídlem mluvené 

složky řeči a psaného projevu. Tato oblast je funkčně propojena s oblastmi řídícími 

motoriku rtů, jazyka, hrtanu, hltanu a s Wernickeovou oblastí. Prefrontální korová 

oblast nám usměrňuje společenské chování. (Kolář et al., 2009) 

2.2.2. Spánkový lalok 

Spánkový lalok je sídlem sluchového analyzátoru. Je zde uložena primární 

sluchová korová oblast (area 41), asociační oblasti (area 42 a 22), jedna z vestibulárních 

korových oblastí, asociační zrakové oblasti (area 20 a 21) a Wernickeovo senzorické 

centrum řeči (area 22, a arey 39 a 40 z temenního laloku). Wernickeova oblast je 

důležitá pro porozumění mluveného projevu. Na mediální straně laloku se nacházejí 

struktury patřící do limbického systému (gyrus parahippocampalis, hippocampus). 

(Kolář et al., 2009) 

2.2.3. Týlní lalok 

V týlním laloku se nachází primární zraková korová oblast (area 17 a fissura 

calcarina) a asociační zrakové oblasti (area 18 a 19). Primární zraková oblast je 

konečnou částí zrakové dráhy, kde dochází k první analýze zrakových podnětů. 

V dominantní hemisféře týlního laloku jsou oblasti pro schopnost poznat předmět 

zrakem, schopnost číst a porozumět čtenému. (Kolář et al., 2009) 

2.2.4. Temenní lalok 

V přední části tohoto laloku je somatosenzitivní korová oblast (S I, area 1, 2, 3a 

a 3b) a v zadní části je asociační somatosenzitivní a polymodální oblast (area 5 a 7). 

Nacházejí se zde centra většiny symbolických funkcí. V S I mají největší zastoupení 
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oblasti s největší hustotou receptorů (např. jazyk, rty, dlaň, palec ruky). V temenním 

laloku se utváří vědomí vlastního těla (somatestezie) a jeho vztah k okolí. V asociačních 

oblastech je diferenciační centrum, které nám umožňuje rozlišovat jednotlivá slova 

a pochopit lidskou řeč. (Kolář et al., 2009; Trojan et al., 2003) 

2.2.5. Limbický systém 

K limbickému systému se řadí korové a některé podkorové struktury. Jednotliví 

autoři se ve svém výčtu struktur liší. Trojan uvádí gyrus cinguli et parahippocampalis, 

orbitofrontální kůru, septum, area paraolfactoria, nucleus anterior thalami, hypotalamus, 

amygdalu, část bazálních ganglií a hippocampus. Limbický systém reguluje viscerální 

a vegetativní aktivity, má významnou úlohu v mechanismech paměti (hippocampus – 

převod informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti), dále ovlivňuje emoční chování 

a motoriku (amygdala) a účastní se iniciace a plánování pohybů. (Kolář et al., 2009; 

Trojan et al., 2003) 

Uvádím schéma limbického systému. 

 
 Obrázek č. 1 Limbický systém

1
 

                                                           
1
TROJAN, Stanislav et al. Lékařská fyziologie. 4. vyd. přepracované a doplňené. Praha: Grada 

Publishing, 2003, 771 s. ISBN 80-247-0512-5. 
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2.3. Plasticita mozku 

Ve fyzioterapeutických konceptech se vychází z neurofyziologických poznatků. 

Velice významnou vlastností nervového systému je z tohoto pohledu plasticita mozku 

(neuroplasticita). Této vlastnosti se využívá v mnoha dalších oborech jako je logopedie, 

ergoterapie, neuropsychologie a další (můžeme říci, že v celé RHB). Plasticita je 

podmínkou učení a paměti. Při poškození mozkové tkáně začnou mechanismy 

neuroplasticity pracovat rozsáhleji a umožňují tak částečně reparaci/regeneraci nervové 

tkáně. Mozek disponuje určitými funkčními rezervami a kompenzačními schopnostmi, 

které mohou ztracené funkce nahradit funkcemi pomocnými a rozvíjet funkce 

zachované. Neuroplasticita je nejvyšší v prvních měsících života. Poté postupně klesá. 

Ve dvanáctém roku života je již na úrovni dospělého věku. Ve stáří je schopnost 

neuroplasticity minimální. (Kolář et al., 2009; Kulišťák, 2011) 

2.3.1. Definice 

Neuroplasticitu můžeme definovat jako schopnost nervového systému měnit se 

v závislosti na: 1. vnitřních nebo vnějších podmínkách, 

2. zkušenostech a opakujících se podnětech. (Kolář et al., 2009) 

Lebeer definuje neuroplasticitu jako schopnost mozkové tkáně modifikovat svou 

strukturu nebo funkci jako odpověď na učení a poškození mozku. (Lebeer, 1998) 

Trojan et al. uvádí, že plasticita je schopnost nervového systému se zákonitě 

vyvíjet, reagovat nebo přizpůsobit se na změny vnitřního a zevního prostředí, jak 

za fyziologických, tak i patologických podmínek. (Trojan et al., 1999) 

Všechny tyto definice říkají jiným způsobem, že mozková nervová tkáň v sobě 

skrývá dynamický charakter, je schopná měnit své strukturální a funkční 

charakteristiky. Je důležité si uvědomit, že neuroplasticita se neuplatňuje pouze 

při poškození mozku, ale i v nepoškozené nervové tkáni. 

2.3.2. Typy 

Rozlišuje se několik typů neuroplasticity (obrázek č. 2): 

1. evoluční (změny v nervové tkáni během ontogenetického vývoje), 

2. reaktivní (změny způsobené krátkodobými podněty), 

3. adaptační (změny vznikající při dlouhodobé stimulaci), 

4. reparační (probíhá při poškození nervové tkáně). 
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Někteří autoři mluví ještě o ekologické plasticitě. Trevarthen a další autoři 

dokazují, že stavbu mozku může ovlivnit dříve než učení také kladné emoční prostředí. 

(Kulišťák, 2011; Trevarthen, 1990; Trojan et al., 2004; Walsh, 1981). Podrobnější 

charakteristiky jednotlivých typů naleznete v článcích od Trojana a kolektivu. 

 
Obrázek č. 2 Klasifikace neuroplasticity

2
 

2.3.3. Charakteristika a mechanismy neuroplasticity 

Ke změnám (funkčním a strukturálním) může docházet v komunikaci 

mezi jednotlivými neurony (synaptická úroveň), v aktivitě určitých nervových okruhů 

(modulární úroveň) a mezi jednotlivými funkčními systémy mozku (multimodulární 

úroveň). Uvedu některé příklady: fenomén kindlingu – zvyšování dráždivosti neuronů 

po opakované stimulaci, zvýšená účinnost synaptického přenosu (synaptická úroveň); 

reaktivní synaptogeneze, zmnožení dendritických trnů a růst a větvení dendritického 

stromu (modulární úroveň). Multimodulární úroveň, která zajišťuje vztahy 

mezi jednotlivými funkčními oblastmi mozku je zřejmě výsadou plasticity evoluční. 

(Trojan et al., 1999) 

Kromě neurobiologických mechanismů (sprouting, demaskování tichých 

synapsí, vytváření nových synapsí a další) je neméně důležitá role dalších mechanismů, 

jako jsou neuromodulátory a neurotropické faktory (např. NGF, SNTF). Průběh 

                                                           
2
 TROJAN, S. a J. POKORNÝ. Teoretický a klinický význam neuroplasticity. Bratislavské lékařské listy. 

1997, č. 12, s. 667-673. 
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neuroplasticity může být ovlivněn i podněty z okolí, čehož se využívá v moderní 

rehabilitaci. Některé výzkumy dokazují i vznik nových neuronů. Autoři tvrdí, 

že v lidském mozku dochází k neurogenezi a že tento potenciál si mozek udržuje 

po celý život. Prokázali, že gyrus dentatus/hippocampus je u člověka neurogenní. 

Martino et al. naznačují, že využitím kmenových buněk při léčbě pacientů po prodělané 

CMP lze spontánně probíhající plastické děje po poranění nervové tkáně urychlit. 

Využívali kmenové buňky autologního původu (vlastních). (Eriksson et al, 1998; Kolář 

et al., 2009; Kulišťák, 2011; Lippertová-Grünerová, 2005, Martino et al, 2011) 

Neuroplasticita má vliv na zlepšování stavu nemocného v horizontu delšího časového 

období (dny, měsíce a roky). V prvních hodinách nebo dnech po CMP má také vliv 

ústup edému, díky němuž neurony mimo vlastní ischemické ložisko mohou zase 

fungovat. (Votava, 2001) 

 

2.4. Symptomatologie, klinický obraz ischemické cévní mozkové 

příhody 

Klinický obraz a jeho význam vychází z toho, jaké oblasti mozku jsou postiženy 

ischémií, jak dlouho a v jakém rozsahu (např. malý infarkt v mozkovém kmeni 

nebo v capsula interna může být devastující). Nejčastěji je postiženo povodí a. carotis 

media. Kalina uvádí přehled základních příznaků podle postiženého povodí (obrázek 

č. 3). Ze specifických poruch je možné stanovit pravděpodobnou lokalizaci korové léze. 

Popisuje se mnoho specifických klinických projevů. Mohou být postiženy všechny 

mozkové funkce – vědomí, vyšší mozkové funkce (paměť, pozornost a koncentrace, 

symbolické funkce a další), motorika, somatosenzorické a senzorické funkce. CMP 

mohou provázet příznaky jako zvracení, úzkost a bolest hlavy. (Ambler, 2011; Kalina et 

al., 2008) 
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Karotické Obojí Vertebrobazilární

Hemiparéza  −  +  −

Hemihypestézie  −  +  −

Dysartrie  −  +  −

Dysfagie  −  +  −

Ataxie  −  +  −

Zmatenost  −  +  −

Porucha paměti  −  +  −

Hamianopie  −  +  −

Afázie  +  −

Monokulární slepota  +  −

Diplopie  −  +

Nystagmus  −  +

Vertigo  −  +

Oboustranná porucha zraku  −  +

Oboustranná paréa  −  +

Oboustranná porucha čití  −  +

Zkřížená porucha hybnosti a čití  −  +

Příznak
Povodí

 
Obrázek č. 3 Tabulka základních příznaků CMP podle postiženého povodí

3
 

Podrobněji bych se chtěl zabývat fatickými poruchami (konkrétně afáziemi), 

které nebývají izolovaným fenoménem, ale jsou doprovázeny dalšími příznaky 

postižení dané části nervové tkáně (paréza, poruchy čití, sluch atd.). 

2.4.1. Afázie 

Fatické poruchy jsou získané poruchy příjmu a produkce řeči. Tyto poruchy jsou 

vázány nejčastěji na poškození dominantní hemisféry. K diagnostice se používá 

Western Aphasia Battery, který je celkem obsáhlý. Tento test obsahuje 8 částí, 

ze kterých se tvoří afatický kvocient (AQ), podle které je jedinec hodnocen na škále 

od 0 do 100. Řečová norma bývá udávána od hodnoty 93,4 výše. Při vyšetření afázií 

se hodnotí spontánní mluva, schopnost opakování, pojmenování viděného nebo 

myšleného, porozumění řeči, psaní a čtení. Existuje mnoho klasifikací, které jsou si 

velmi podobné. Kulišťák uvádí klasifikaci Kerteszovu, který rozděluje afázie na plynulé 

(globální, Brocova, izolovaná, transkortikální motorická) a neplynulé (Wernickeova, 

transkortikální senzorická, kondukční, anomická). Existují i afázie podkorového původu 

(např. Syndrom talamické afázie), ale jejich popis je nad rámec této práce. (Kolář et al, 

                                                           
3
 Přepracováno z: KALINA, Miroslav et al. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. 1. vyd. Praha: 

Triton, 2008, 231 s. ISBN 978-807-3871-079. 
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2008; Kulišťák, 2011). V následujícím textu uvedu stručné charakteristiky několika 

typů. 

Na obrázku č. 4 jsou zobrazeny dvě hlavní řečová centra – Wernickeovo a Brocovo. 

 
 Obrázek č. 4 Řečová centra

4
 

Brocova (expresivní, motorická) afázie 

Tato afázie vzniká při lézi oblasti Brocova motorického centra řeči, oblasti 

insuly a supramarginálního gyru parietálního laloku a subkortikálních oblastí 

frontálního laloku. Charakteristickým je narušení řečové produkce s relativně 

zachovaným porozuměním řeči. Pacient mluví málo a řeč není plynulá a obsahuje 

agramatismy (vyjádření nemá správnou mluvnickou strukturu), někdy parafázie 

(záměny hlásek, slabik a slov). Opakování a pojmenování je také narušeno. V těžších 

případech pacient nemluví vůbec. (Ambler, 2011; Kulišťák, 2011) 

Wernickeova (perceptivní, senzorická) afázie 

Plynulá afázie, která vzniká při lézi Wernickeova senzorického centra řeči 

v temporálním a parietálním laloku. Nemocný není schopen porozumět mluvenému 

a často ani psanému slovu, postiženo je také opakování a pojmenování. V plynulé 

spontánní řeči se vyskytují parafázie a neologismy (nová slova). Pacientova 

nesrozumitelná řeč často vyvolává dojem zmatenosti (amence). (Ambler, 2011; Kalina 

et al., 2008; Kulišťák, 2011) 

 

                                                           
4
 Převzato z www.is.umk.pl. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=aphasia+localization&source=images&cd=&docid=6vppJHOMhrV35M&tbnid=dGg5VQbGqsLgOM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.is.umk.pl%2F~duch%2Fref%2F00%2F00-how-brain%2F&ei=5dRRUduPEMaVO4OzgPAK&bvm=bv.44342787,d.bGE&psig=AFQjCNFTma0InDUKwcSLrvXMV5av_mHRng&ust=1364403802187748
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Globální afázie 

Globální afázie se řadí mezi neplynulé a je kombinací motorické a senzorické 

afázie. Vzniká při rozsáhlejších lézích a. cerebri media, která zásobuje krví obě řečová 

centra. Dochází ke ztrátě veškeré komunikační schopnosti. Všechny řečové funkce jsou 

postiženy. (Kolář et al., 2009; Kulišťák, 2011) 

Anomická (amnestická) afázie 

Tento typ afázie je specifický tím, že je poškozeno pojmenování. Nemá 

konkrétní lokalizaci. Zřetelně vynikají obtíže v hledání slov nebo pojmenování 

zrakových podnětů. Porozumění a opakování je intaktní. (Kalina et al., 2008; Kulišťák, 

2011) 

 

2.5. Patofyziologie, etiopatogeneze ischemické cévní mozkové příhody 

Pro začátek krátká definice - cévní mozková příhoda je definována jako rychlý 

vznik ložiskových nebo celkových příznaků na podkladě ischémie (nebo krvácení), 

které trvají déle než 24 hodin a mají zřetelný strukturální podklad. (Kalina et. al., 2008) 

2.5.1. Ischémie, nekróza a edém 

Ischémie nastává, když vázne přísun kyslíku do mozkové tkáně. Může být 

difúzní (např. hypoxie) nebo lokalizovaná (např. snížení nebo zástava perfúze). Existuje 

mnoho příčin vzniku CMP. Jak již bylo řečeno, stálá mozková perfúze se pohybuje 

v rozmezí 40-60 ml/100 g mozkové tkáně/min. Při snížení této perfúze dochází 

v mozkové tkáni ke zvýšení extrakce kyslíku z protékající krve. Tento kompenzační 

mechanismus vystačí do poklesu mozkové perfúze na 25 ml/100 g/min. Pod tuto hranici 

nastává pravá ischemie. Dochází pouze k funkční poruše neuronů, struktura není 

narušena. Tento stav je ještě reverzibilní. Při dalším poklesu perfúze pod 12-15 

ml/100g/min vznikají ireverzibilní strukturální změny a dochází k mozkovému infarktu. 

V ischemickém ložisku dochází k četným tkáňovým změnám (např. lokální acidóza, 

tvorba volných kyslíkových radikálů a další). Vytváří se ischemická nekróza a na místě 

nekrózy se vytvoří postmalatická pseudocysta. Ischemie mozkové tkáně způsobuje také 

mozkový edém. (Ambler, 2011) 
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2.5.2. Etiologie a rizikové faktory 

Základními příčinami ischemické CMP jsou: aterotrombotické, intrakraniální 

mikroangiopatie, kardioembolické a ostatní (neobvyklé). Někteří autoři zmiňují ještě 

low-flow infarkty, kdy dojde jen ke snížení perfúze pod ischemický práh (kritické 

snížení perfúzního tlaku) bez uzávěru tepny. Tyto infarkty postihují rozhraní 

mezi povodími (nejčastěji mezi a. cerebri media et posterior v parietookcipitální 

krajině) a v oblasti terminálních větví. Z neobvyklých příčin uvedu disekci tepny, 

manipulaci krční páteře, whiplash injury, systémový lupus erytematodes, tukovou 

embolii, drogy atd. (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008) 

Vůbec nejčastější příčinou CMP nebo TIA je ateroskleróza, která může způsobit 

embolizaci, stenózu cév, a která potencuje vasospazmus. Ateroskleróza postihuje 

především velké a střední tepny, predilekčně v místech větvení nebo ohbí. Vytvářejí se 

ateromatózní pláty. Na povrchu plátu vzniká nástěnný trombus, který může způsobit 

uzávěr tepny nebo se může uvolnit a vzniká embolus. Ten pokračuje dále do periferie 

a může uzavřít menší cévy. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy a vzniku CMP 

se částečně překrývají – vyšší věk, mužské pohlaví, dyslipidémie, diabetes mellitus, 

srdeční choroby, hemokoagulační poruchy, obezita, nedostatek fyzické aktivity, složení 

stravy a nadměrná konzumace alkoholu. Tyto všechny faktory se ještě rozlišují 

na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Zvláštní roli hraje hypertenze, která akceleruje celkový 

aterosklerotický proces, ale i mikroangiopatii. Neléčená hypertenze zvyšuje riziko CMP 

až šestkrát. (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008; Kalita, 2002; Vítovec a Souček, 2003) 

Intrakraniální mikroangiopatie jsou zodpovědná přibližně za 20 % CMP. Z toho 

nejčastější postižení je hyalinóza tepének, která je zodpovědná za jejich koncentrické 

zúžení nebo uzávěr. Rizikovými faktory jsou převážně hypertenze a diabetes mellitus. 

Kardioembolické CMP tvoří přibližně 25-30 % všech ischemických CMP. Jak z názvu 

vyplývá, zdrojem embolu je levé srdce (výjimečně se vyskytuje embolizace ze žilního 

systému). Jedná se o tyto stavy – fibrilace síní, chlopenní vady v levém srdci a infarkt 

myokardu. (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008) 

2.5.1. Vliv odchylek cévního zásobení mozku 

Může se stát, že akutní cévní mozková příhoda proběhne asymptomaticky. Jistý 

vliv na to, jestli bude cévní mozková příhoda symptomatická nebo ne, mají odchylky 

cévního zásobení mozku (kromě rozsahu a místa ischémie), které omezují nebo 

znemožňují kolaterální oběh → nekompletní Willisův okruh, jednostranný přívod a. 
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carotis interna do obou a. cerebri anterior (celkem časté), hypoplazie nebo chybění 

jedné arteria vertebralis, konec arteria vertebralis jako zadní dolní mozečková tepna, 

která nepokračuje do bazilární tepny a další. (Kalina et al., 2008) 

2.6. Diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie 

Hodnocení klinického obrazu a anamnéza jsou i v dnešní době sofistikovaných 

vyšetřovacích metod (akutní provedení CT nebo MRI a další) nesmírně důležité 

ke stanovení správné diagnózy. V některých případech nám nejmodernější technologie 

nedokážou určit ischemii nebo krvácení a jsme v diagnostice odkázáni právě na klinický 

obraz a anamnézu. Správná diagnóza má zásadní vliv na léčebný postup. Pokud je 

pacient v bezvědomí nebo afatický, zjišťujeme anamnestické údaje od příbuzných 

nebo svědků příhody. Při podezření na cévní mozkovou příhodu se akutně provádí CT 

nebo MRI. (Kalina et al., 2008) 

Podle vývoje klinických příznaků se rozlišuje několik typů mozkové ischemie: 

1. tranzitorní CMP; 2. reverzibilní CMP (příznaky odezní do 2 týdnů); 3. progredující 

CMP (příznaky se pozvolna zhoršují) a 4. dokončená CMP (ireverzibilní ložisková 

ischémie s trvalým funkčním deficitem). Tranzitorní ischemickou atakou (TIA) 

myslíme stav, kdy dochází pouze k přechodnému snížení mozkové perfúze, které 

způsobí pouze funkční deficit. Akutně vzniklý neurologický deficit se zcela upraví 

do 24 hodin. Typická TIA trvá maximálně několik desítek minut a je jakousi 

„předzvěstí“ ischemické CMP. (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008; Kolář et al., 2009; 

Vítovec a Souček, 2003) 

2.6.1. Diagnostické metody 

Z diagnostických metod se využívá počítačová tomografie (CT), magnetická 

rezonance (MRI), digitální substrakční sonografie a neurosonologická vyšetření (např. 

transkraniální dopplerovská sonografie a transkraniální barevná duplexní sonografie). 

Všechny mají své výhody i omezení. Stručně uvedu pouze nejčastější z nich, a to CT 

a MRI. (Kalina et al., 2008) 

Počítačová tomografie (CT) 

CT hraje významnou úlohu při diagnostice akutní cévní mozkové příhody. 

Nejběžnější je nativní CT vyšetření, ale využívají si i nové techniky – perfúzní CT a CT 

angiografie. Vyšetření CT je dostupnější, kratší a jednodušší než MRI. (Kalina et al., 

2008) 
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Nativní CT vyšetření spolehlivě zobrazí čerstvé intrakraniální krvácení. 

Ischémie mozkové tkáně je však v prvních hodinách po CMP negativní. Ischémie 

na nativním CT má svůj vývoj (obrázek č. 5). Ischemická oblast má sníženou denzitu, 

takže je na zobrazení CT tmavší. Rozdíly jsou viditelné v porovnání bílé a šedé hmoty, 

která má proti bílé hmotě vyšší denzitu, je světlejší. Tím, že dojde v šedé hmotě 

k ischemii, setřou se hranice vůči bílé hmotě. Při vyšetření je nutné porovnávat nálezy 

s druhou stranou. (Kalina et al., 2008) 

 
Obrázek č. 5 Vývoj ischémie na nativním CT

5
 

Perfúzní CT zobrazí perfúzi mozkové tkáně (cerebral blood flow, CBV) 

v ml/min, objem krve v tkáni (cerebral blood volume, CBV) a čas průtoku krve 

mozkem (mean transit time, MTT). Vyžaduje se podání kontrastní látky a sleduje se 

jedna nebo více vrstev při průchodu kontrastní látky po dobu 40-50 sekund po aplikaci. 

Pro spolehlivost vyšetření se doporučuje porovnávat mezi sebou barevné mapy výše 

zmíněných parametrů. (Kalina et al., 2008) 

CT angiografie je indikována po nativním i perfúzním CT k ověření uzávěru 

některé z mozkových tepen nebo a. carotis interna. Tato metoda zobrazí s pomocí 

kontrastní látky naplněné mozkové cévy. (Kalina et al., 2008) 

Magnetická rezonance (MRI) 

MRI dokáže zobrazit ischemii řádově minuty po jejím vzniku. Toto vyšetření 

nevyžaduje podání kontrastní látky, ale je časově a finančně náročné. (Kalina et al., 

2008) 

                                                           
5
 KALINA, Miroslav et al. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 2008, 231 s. 

ISBN 978-807-3871-079. 
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2.6.2. Diferenciální diagnostika 

V diferenciální diagnostice musíme myslet i na jiné příčiny, protože podáním 

trombolytické léčby můžeme nemocného přímo ohrozit na životě, na druhou stranu 

jejím neposkytnutím nemusí nastat příznivý vývoj. Nejdůležitější je rozlišit jestli 

proběhla ischemická nebo krvácivá CMP (nativní CT). Anamnéza nebo klinický obraz 

(popřípadě další vyšetření) by nám měli vyloučit/potvrdit: migrénu s aurou, migrenózní 

iktus, epileptický záchvat, chronický subdurální hematom, mozkové nádory, 

neuroinfekce, metabolické encefalopatie, hypertenzní encefalopatie, kraniocerebrální 

traumata, roztroušenou sklerózu, periferní neurogenní lézi a psychické poruchy. (Kalina 

et al., 2008) 

2.6.3. Akutní terapie a sekundární prevence 

Léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody i sekundární prevence by měly 

být kauzální, tj. řešící příčinu. Primárním cílem léčby je zajištění dostatečné perfúze 

mozkové tkáně a neuroprotektivní léčba. Zajištění životních funkcí (respirace, srdeční 

činnost, hydratace a výživa) je samozřejmostí. V akutní fázi se snažíme udržet 

normoglykémii, protože zvýšená glykémie zvětšuje rozsah ischemického ložiska. Pokud 

hodnoty krevního tlaku nepřekračují 220/120 mmHg, nepodáváme antihypertenziva, 

abychom zbytečně nesnižovali mozkovou perfúzi. S chirurgických postupů se využívají 

endarterektomie a perkutánní transluminální angioplastika. (Ambler, 2011; Kalina et al., 

2008, Vítovec a Souček, 2003) 

Akutní léčba ischemické CMP v sobě zahrnuje léčbu antiagregační, 

antikoagulační a protiedémovou, intravenózní trombolýzu, intraarteriální trombolýzu 

a již zmíněnou neuroprotektivní léčbu a chirurgické postupy. (Kalina et al., 2008) 

Antiagregační léčbu podáním kyseliny acetylsalicylové lze použít u každého 

typu ischemické CMP co nejdříve. Význam spočívá spíše v prevenci další progrese 

nebo recidivy. Nepodává se při intracerebrálním krvácení. Pokud je indikována 

trombolýza, může se podávat kys. acetylsalicylová až 24 hodin po jejím ukončení. 

(Ambler, 2011; Kalina et al., 2008) 

Antikoagulační léčba se využívá např. při vysokém riziku hluboké žilní 

trombózy, u TIA, u lehkého ischemického iktu při fibrilaci síní, u trombózy a. basilaris 

atd. Má však mnoho kontraindikací (jaterní a renální selhání, krevní tlak nad 200/120 

mm HG a další). (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008) 
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Cílem trombolytické léčby je rozpuštění trombu. K intravenózní aplikaci se 

používá rekombinační tkáňový aktivátor plazminogenu. Intravenózní trombolýza má 

řadu indikačních a kontraindikačních kritérií. Mezi ty indikační patří: neuplynulo více 

než 3 hodiny od počátku CMP, nativní CT vylučuje intracerebrální krvácení 

a nevaskulární lézi a věk nad 18 a pod 75-80 let. Kontraindikačních kritérií je více. 

Uvedu jen několik: vznik CMP před více než 3 hodinami, velmi rychlá progrese 

příznaků, hypertenze nad 185/110 mm Hg a další anamnestická (gravidita, mozkový 

tumor), laboratorní (INR vyšší než 1,7) a radiologická zjištění (nitrolební krvácení, 

rozsáhlá hypodenzita). Intraarteriální trombolýza je vyhrazena je pro specializovaná 

centra. Může se však provést do 6 (někdy i více) hodin po vzniku CMP. Rekanalizace je 

u této metody velice úspěšná. (Ambler, 2011; Kalina et al., 2008) 

Neuroprotektivní léčba se používá kvůli ochraně neuronů proti ischémii 

i následné reperfúzi. Využívají se antioxidanty (oselen), nootropikum piracetam, 

agonisté GABA (diazepam, clomethiazol), růstové faktory podporující plasticitu mozku, 

citicoline ke snížení objemu ischemické tkáně, AK 275 a AK 295 k redukci následné 

apoptózy a cerebrolysin, který má i neurotrofickou aktivitu. Existuje mnoho látek, které 

mají prokázaný účinek na zvířetech, ale na lidech je účinnost minimální nebo mají 

závažné nežádoucí účinky. (Ehler, 2001) 

Sekundární prevence je zaměřena hlavně na snížení vlivu výše zmíněných 

rizikových faktorů. Zvláštní pozornost zasluhují především hypertenze (ramipril, 

kombinace perindoprilu a indapamidu, ACE-I, u diabetiků betablokátory a sartany) 

diabetes mellitus, hypercholestrolémie a hyperlipidémie (snížení LDL-cholesterolu) 

a obezita (redukce hmotnosti). Doporučuje se také změnit životosprávu, tj. omezit 

kouření cigaret a nadměrné pití alkoholu (udává se, že 4 dcl vína denně u mužů a 2 dcl 

u žen významně snižuje riziko CMP) a dostatek fyzické aktivity aerobního charakteru 

(30 minut každodenní fyzické zátěže snižuje riziko recidivy CMP). Jako prevence 

tromboembolismu nekardioembolického původu se doporučuje antiagregační léčba 

(kyselina acetylsalicylová s dipyrimadolem), v případě kardiembolických CMP i léčba 

antikoagulační s INR mezi 2,0 – 3,0. Využívá se i neuroprotektivní léčba (např. 

naftydrofuril a nootropikum piracetam). (Kalina et al., 2008; Kalita, 2002; Vítovec 

a Souček, 2003) 
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2.7. Neurorehabilitace 

Nezbytnou podmínkou pro neurorehabilitaci je existence neuroplasticity, která 

umožňuje regeneraci/reparaci postižených oblasti mozku. Laureát Nobelovy ceny 

Ramón y Cayal ve své publikaci z roku 1928 vyslovil hypotézu, že struktura mozkové 

tkáně je nezměnitelná a při poškození mozku není možná regenerace. Tato myšlenka 

vedla mnohé k pesimistickému postoji k možnostem terapie u pacientů s těžkým 

poškozením mozku. Dlouho panoval názor, že postižení mozku jsou kvůli chybějící 

regeneraci CNS neovlivnitelná. Ovšem v klinické praxi, hlavně při péči o zraněné 

vojáky dvou světových válek, se objevují výsledky, které jsou v protikladu s výše 

zmíněnou hypotézou. V roce 1936 ve svých pracích Otfried Forestier referuje 

o možnostech reorganizace mozkových funkcí a význačných možnostech plasticity 

CNS. S přibývajícími znalostmi o regeneraci CNS/neuroplasticitě a s mnohými 

klinickými zkušenostmi dochází ke změně prognózy mozkového poškození a nastává 

rozvoj moderní rehabilitace. V moderní rehabilitaci jsou nejdůležitějšími cíly využití 

spontánní regenerace a neuroplasticity (blíže o neuroplasticitě vizte v kapitole Plasticita 

mozku). (Lippertová-Grünerová, 2005) 

2.7.1. Principy neurorehabilitace 

Ideálním výsledkem správně vedené neurorehabilitace pacientů s těžkým 

poškozením mozku by bylo, aby po ukončení lékařské péče dosáhli nejlepší kvality 

života a soběstačnosti, která by jim navrátila možnost vrátit se do společnosti. K tomu, 

aby se toto vše uskutečnilo, je nezbytné splnění následujících principů – princip 

celistvosti, včasnosti a dlouhodobosti, týmové práce, interdisciplinarity 

a multidisciplinarity a přijetí občanů se zdravotním postižením společností. Z těchto 

principů vyplývá, že by se rehabilitace měla orientovat na celkový stav pacienta (nikoliv 

pouze na diagnózu), začít co nejdříve a trvat i několik měsíců (v některých případech 

celý život), docílit spolupráce mezi jednotlivými specialisty a terapeuty a integrovat 

jednotlivce zpět do společnosti. Do včasné neurorehabilitace, která může začínat druhý 

nebo třetí den po poranění mozku a trvat 3-4 hodiny denně (v dalších fázích se počet 

hodin zvyšuje až na 6), by se mělo zapojit několik profesí – fyzioterapie (mobilizace 

pacienta), ergoterapie (trénink ADL), logopedie (verbální a neverbální komunikace), 

neuropsychologie (kognitivní funkce), psychoterapie a činnost sociálního pracovníka. 

(Lippertová-Grünerová, 2005) 
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3. Část speciální 

3.1. Metodika práce 

Speciální část vychází ze souvislé odborné praxe konané v Ústřední vojenské 

nemocnice ve dnech 7. ledna až 1. února 2013 na lůžkové části Oddělení rehabilitační 

a fyzikální medicíny pod vedením fyzioterapeuta. Na rehabilitačním oddělení probíhá 

velice intenzivní rehabilitace, do které jsou zapojeni odborníci z mnoha profesí – 

rehabilitační lékaři, fyzioterapeuté, ergoterapeuté, logopedi, kliničtí psychologové 

a sociální pracovníci. Součástí oddělení jsou prostory pro fyzioterapeuty 

a ergoterapeuty. V těchto prostorách se nacházejí cvičebny fyzioterapeutů, místnost 

rehabilitačních lékařů, místnost ergoterapeutů, tělocvična a místnost fyzikální terapie 

(ultrazvuk, elektroléčba, lokální kryoterapie ad.). Cvičebny fyzioterapeutů jsou 

vybaveny elektronicky nastavitelným Vojtovým stolem, Redcord závěsy a dalšími 

fyzioterapeutickými pomůckami. 

Na základě informovaného souhlasu a schválení projektu etickou komisí jsem 

s pacientem začal pracovat 17. ledna 2013, kdy proběhl kompletní vstupní 

kineziologický rozbor. Spolupráce skončila 30. ledna 2013 výstupním kineziologickým 

rozborem, den před propuštěním pacienta z hospitalizace. Pacient každý den absolvoval 

dvě individuální fyzioterapeutické jednotky, dvě individuální ergoterapeutické jednotky 

a jednu individuální logopedickou jednotku. Fyzioterapeutické jednotky probíhaly 

ve cvičebně fyzioterapeuta, v tělocvičně nebo na vodoléčbě v Hubbardově tanku. 

V kazuistice jsou podrobně popsány jednotlivé odpolední terapeutické jednotky, které 

jsem vedl pod dohledem fyzioterapeutky. Metody a postupy, které jsem aplikoval 

v průběhu léčebné rehabilitace, odpovídají náplni tříletého bakalářského studia oboru 

fyzioterapie. 

Pomůcky, které jsem použil ke vstupnímu a výstupnímu vyšetření: neurologické 

kladívko, špendlík a dvě váhy; k terapii: „ježek“, molitanový míček, podložka 

pod hlavu, Redcord závěs a podložky v tělocvičně. 

V terapii jsem využíval zejména prvky exteroceptivní facilitace, PNF 

(proprioceptivní nervosvalová facilitace), vývojové kineziologie a respirační 

fyzioterapie. Částečně jsem používal mobilizační a měkké techniky podle Lewita 

a obecně známé prvky z Bobath konceptu. 
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3.2. Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L. H., muž 

Ročník: 1958 

Diagnóza: St. p. mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen – I63.3 

Status praesens: 

Subjektivní: Nemá žádné bolesti, neovládá pravostranné končetiny. 

Objektivní: Orientován osobou, místem a časem. Na lůžkovém oddělení 

rehabilitace od 11. 1. 2013, převezen z Litoměřické nemocnice, hospitalizovaný sedmý 

den. Mluví málo, náznaky dysartrie, možný je i kognitivní deficit (potíže 

s pojmenováním běžných věcí, jakoby věděl, co chce říci, ale nemůže si slova vybavit). 

Z tohoto důvodu je řeč stručná a neplynulá. Dominantní HK je pravá. K chůzi potřebuje 

doprovod jedné osoby, 1 FH a peroneální pásku. Používá brýle na dálku: 5,5 dioptrií. 

Váha 88 kg, výška 175 cm, BMI 28,7 – nadváha. 

Anamnéza: 

RA: Rodiče mají zdravotní problémy, ale nic závažného. Není si vědom výskytu 

cévní mozkové příhody v rodině. 

OA: Běžná dětská onemocnění. Neléčí se na žádné další onemocnění. DM 

a hypertenzi neguje. Úrazy a operace neguje také. Tvrdí, že se nikdy neléčil na nic 

vážného. 

NO: Ve středu 2. 1. 2013 doma kolem půl jedenácté dopoledne, když ležel 

na gauči, přestala fungovat pravá polovina těla. Neměl žádné bolesti, jen neovládal 

končetiny. Manželka ho odvezla do nemocnice, kde zjištěna ischemická cévní mozková 

příhoda – těžká pravostranná hemiparéza (skoro plegie), dysartrie a lehká fatická 

(nejspíše senzorická a amnestická) porucha. Podobné případy v minulosti neudává. 

FA: Trvale neužívá žádné léky, nyní ano (viz výpis ze zdr. dokumentace). 

AA: Neguje. 

Abúzus: 5 let kouřil deset cigaret denně, nyní nekouří. 

PA: Klempíř (OSVČ), manuální práce. 

SA: Ženatý, bydlí v rodinném domě, do bytu 9 schodů. 

Předchozí RHB: Do 11. 1. 2013 v nemocnici v Litoměřicích. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

FA: PRESTARIUM   POR 0-1-0 

PIRACETAM    POR 1-1-0 

ANOPYRIN    POR 0-1-0 

LACTULOSA   POR 1-1-1 

FRAXIPARINE   INJ 0-0-1 

SUPPOSITORIA GLYCERINI RCT 1-0-0 

CT mozku – ischemie sin. temporookcipitálně a v oblasti kolénka a zadního 

raménka capsuly interny. 

Indikace k RHB: Stav po ischemické cévní mozkové příhodě s pravostrannou 

hemiparézou, dysartrií a senzorickou afázií. 

Diferenciální rozvaha: Z anamnézy jsme nezískali mnoho informací. O pacientově 

zdravotním stavu víme málo. Ale svojí roli při vzniku ischemie způsobené trombózou 

zřejmě má kouření a nadváha. Hypertenzi neguje, ale momentálně dostává léky 

na hypertenzi (PRESTARIUM). 

 

3.3. Vstupní kineziologické vyšetření (17. 1. 2013, čtvrtek) 

3.3.1. Vyšetření mobility na lůžku a vertikalizace 

Přesuny na lůžku a otočení na bok a na břicho zvládne sám, na zdravý bok jde 

hůře, schopen se sám posadit a postavit, nepoužívá PHK a minimálně si pomáhá PDK, 

sed je stabilní, na zdravém boku mírně nestabilní, celkově je mobilita pomalá 

a nekoordinovaná. 

3.3.2. Vyšetření stoje 

Stoj je stabilní, podle Véleho plná stabilita, odlehčuje PDK, stojí více na LDK, 

dýchání břišní. 

Zepředu – šířka báze půl stopy, zevní rotace chodidel cca každé 10°, prsty volně 

položeny na podlaze a ve středním postavení, příčná a podélná klenba fyziologická, 

hlezenní klouby ve středním postavení, kolenní klouby ve středním postavení (v rovině 

frontální), pravý kolenní kloub v semiflexi, zvýšené napětí m. quadriceps femoris sin., 
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kyčelní klouby ve středním postavení, břišní stěna prominuje, na břiše několik 

hematomů, pravá tajle zřasená, pravý ramenní pletenec níže než levý, spastické držení 

PHK není vyjádřeno. Obě HK v pronačním postavení, pokles pravého ústního koutku. 

Zezadu – šířka báze půl stopy, hlezenní klouby ve středním postavení, pravý 

kolenní kloub v semiflexi, kyčelní klouby v neutrálním postavení, naznačena skolióza 

(L/S přechod a L páteř dx., Th/L přechod a Th páteř sin.), hrudník je mohutný, pravá 

tajle zřasená, pravá lopatka mírně vystupuje, pravý ramenní pletenec je níže než levý, 

krční páteř a hlava v mírné lateroflexi sin., horní a střední vlákna m. trapezius sin. 

ve zvýšeném napětí. 

Zleva – hlezenní, kolenní a kyčelní kloub ve středním postavení, prominence 

břišní stěny, bederní lordóza a hrudní kyfóza fyziologické, předsun krční páteře a hlavy. 

Zprava – kolenní kloub v semiflexi cca 10°, bederní lordóza a hrudní kyfóza 

fyziologické, předsun krční páteře a hlavy, minimální protrakce ramenního kloubu, 

pronační postavení předloktí, trup vzpřímený a bez rotace. 

Postavení pánve – cristy, SIPSS a SIASS ve stejné výšce, pánev není 

zešikmena., SIASS jsou o cca 1 cm níže než SIPSS, fyziologická anteverze pánve. 

Stoj na 2 vahách – první pokus neschopen stát rovnoměrně (levá 52 kg, pravá 36 

kg, rozdíl 16 kg nefyziologický), druhý pokus (po zrakové korekci) téměř stejně (levá 

kolem 43/44 kg, pravá kolem 43/44 kg). 

Stoj na 1 DK – na LDK stabilní, na PDK nezvládne ani 1 s. 

Romber I, II, III – negativní. 

3.3.3. Vyšetření chůze 

Dvoudobá chůze (FH společně s PDK → LDK) s jednou FH v LHK s dopomocí 

jedné osoby (mírná podpora v axile dx.) a s peroneální páskou na PDK (bez ní není 

chůze bezpečná, protože chodidlo přepadává do plantární flexe), při chůzi má tendence 

ke zrychlování, subjektivně nejistý na PDK, schody nezvládne. 

Vyšetřeno v obuvi, délka kroku cca 2 stopy symetrické, nedochází k odvíjení 

pravého chodidla (došlap na patu, ale poté celé chodidlo, odraz také z celého chodidla), 

při oporné fázi nedochází k extenzi v pravém kolenním kloubu (koleno se 

„podlamuje“), na konci oporné fáze bez extenze v kyčelním kloubu bilat., náznaky 

cirkumdukce PDK, ve švihové fázi se PDK vytáčí do zevní rotace, schopen PDK 
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flektovat v kyčelním kloubu, pohyb PDK je nekoordinovaný, pánev a trup nerotuje, 

chybí souhyb PHK, pravý ramenní pletenec je o cca 5 cm níže než levý, laterální posun 

pánve doprava. 

3.3.4. Vyšetření úchopů a jemné motoriky 

Slabý stisk pravou rukou, nesvede žádný úchop, aktivní hybnost PHK velmi 

omezena, bez jemné motoriky, 6 základních funkčních testů podle Nováka. 

Jemný ůchop – štipec, špetka a klíčový úchop – nezvládne PHK (těžká paréza), 

LHK bez omezení. 

Silový úchop – kulový, hákový a válcový – nezvládne PHK (pouze naznačí flexi 

prstů), LHK bez omezení. 

3.3.5. Vyšetření ADL 

Nepoužívá vůbec PHK a minimálně PDK, vše dělá pouze končetinami levými, 

nazouvání bot dělá veliké potíže. 

Barthel index – 65 bodů mírně nesoběstačný (viz příloha č. III Barthel index) 

3.3.6. Orientační vyšetření aktivních pohybů 

PHK – částečně zachována kořenová hybnost, akrální část téměř plegická, 

pohyby, které jdou ve směru spastického vzorce, jsou snadnější. Porušená schopnost 

selektivní hybnosti, při snaze o pohyb PHK se „zapojí“ celé tělo. 

PDK – částečně zachována kořenová hybnost, směrem k akru aktivní 

pohyblivosti ubývá, aktivní pohyblivost lepší než na PHK. 

LHK – bez zjevného omezení 

LDK – bez zjevného omezení 

3.3.7. Orientační vyšetření pasivních pohybů 

HKK – LHK bez zvýšeného odporu v průběhu pohybu, PHK směrem 

do abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, do extenze v loketním kloubu 

a do supinace předloktí pomalý nárůst svalového napětí a odporu, rozsahy nejsou 

nikterak výrazně omezeny. 
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Ramenní kloub PHK LHK

Flexe 170° 170°

Abdukce 170° 170°

Vnitřní rotace 80° 80°

Zevní rotace 70° 90°

Loketní kloub PHK LHK

Flexe 140° 140°

Extenze 0° 0°

Předloktí PHK LHK

Pronace 90° 90°

Supinace 90° 90°

Zápěstí PHK LHK

Flexe 50° 70°

Extenze 80° 80°

Tabulka č. 1: Orientační vyšetření pasivních pohybů HKK

 

DKK – v rozsazích není patrný rozdíl, zvýšený odpor pouze při extenzi pravého 

kolenního kloubu z flexe a ke konci rozsahu pohybu v pravém kyčelním kloubu 

do flexe. 

Kyčelní kloub PDK LDK

Flexe 70° 70°

Extenze 10° 10°

Vnitřní rotace 25° 25°

Zevní rotace 35° 35°

Kolenní kloub PDK LDK

Flexe 120° 120°

Extenze 0° 0°

Hlezenní kloub PDK LDK

Flexe 50° 50°

Dorsální flexe 10° 10°

Tabulka č. 2: Orientační vyšetření pasivních pohybů DKK

 

Krční páteř – rotace 70° bilat (dále už dochází k souhybu trupu a ramenních 

pletenců) podle Sachseho A; flexe (2 prsty mezi bradou a fossa jugularis) 

Hrudní páteř – rotace 50° sin., 60 dx. podle Sachseho A bilat. 

3.3.8. Vyšetření kloubní vůle 

Krouživý pohyb lopatkou volný dx., tuhý sin.; hlavičky metatarsů dorsálně 

a plantárně volné bilat.; Lisfrankův kloub dorsálně volný bilat, talokrurální kloub 

dorsálně volný bilat.; hlavička fibuly dorsálně volná bilat; pately volné bilat.; SI klouby 
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volné bilat.; AO do lateroflexe zablokované bilat.; rotace přednoží volné bilat. 

symetricky. (volný = bariéra pruží) 

3.3.9. Vyšetření reflexních změn 

Hypertonus horních vláken m. trapezius sin., hypertonus m. biceps brachii dx., 

zádové fascie kaudálním směrem tuhý odpor a nepruží, trupové fascie lateromediálním 

směrem tuhý odpor a nepruží. 

3.3.10. Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius – vnímá vůně i zápachy 

II. n. opticus – brýle, rozsah zorného pole bez patologického nálezu 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – bulby ve středním 

postavení, pohybuje očima do všech směrů a do krajních poloh, zornice izokorické, 

fotoreakce přítomná a symetrická 

V. n. trigeminus – senzitivita I., II. a III. větve bez patologického nálezu 

symetrická 

VII. n. facialis – horní větev bez patologického nálezu, dolní větev pokles 

pravého ústního koutku, při mimice a řeči nepracuje pravá část úst, vnímá chuť 

VIII. n. vestibulocochlearis – slyší, Romber I, II, III negativní. 

IX. n. glossopharyngeus, X. n. vagus, XI. n. accessorius – dysartrie, polyká, 

otočí hlavu proti odporu na obě strany, levé rameno zvedne proti odporu, pravé nikoliv 

XII. n. hypoglossus – plazí středem, jazyk pohyblivý všemi směry 

Vyšetření čití 

Povrchové: taktilní – bez patologického nálezu; algické – vyšetřeno špendlíkem, 

bez patologického nálezu. 

Hluboké: kinestezie (pohybocit) – na akrech dolních i horních končetin 

bez patologického nálezu a symetrické; palestezie nevyšetřena. 

Vyšetření svalového tonu/spasticity 

Ashworthova škála – při úhlové rychlosti 30°/s a 90°/s 
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HKK extenze v loketním kloubu a supinace předloktí – PHK v prvním případě 

mírný odpor ke konci rozsahu pohybu, v druhém případě větší odpor v půlce rozsahu 

pohybu, ale pohyb lze udělat v plném rozsahu. LHK bez patologického nálezu. 

DKK extenze v kolenním kloubu vsedě – PDK v prvním případě zvýšený odpor 

od začátku pohybu, ale pohyb lze provést, ve druhém případě ještě větší odpor 

od začátku pohybu, skoro nelze do plné extenze (také vliv zkrácených „hamstringů“); 

flexe kyčelního kloubu (jen 30°/s) – odpor až ke konci rozsahu pohybu. LDK 

bez patologického nálezu. 

Pravá Levá Pravá Levá

Extenze lokte 2 1 3 1

Supinace předloktí 2 1 3 1

Extenze kolene 2-3 1 3-4 1

Flexe kyčle 2 1 X X

Pohyb
Úhlová rychlost 30°/s Úhlová rychlost 90°/s

Tab. č. 3: Ashworthova škála

 

Vyšetření proprioceptivních/myotatických reflexů (hodnocení podle Véleho) 

Bicipitový reflex (C5) – dx. 4, sin. 3 

Styloradiální reflex (C5-6) – dx. 4, sin. 3 

Tricipitový reflex (C7) – dx. 4, sin. 3 

Reflex flexorů prstů (C8) – dx. 3, sin. nemohu vyklepat 

Patelární reflex (L2-4) – dx. 4, sin. 3 

Reflex Achillovy šlachy (L5-S2) – dx. 4, sin. 3 

Medioplantární reflex (L5-S2) – dx. 4, sin. 3 

Vyšetření exteroceptivních reflexů 

Reflex epigastrický (Th7-8), mesogastrický (Th9-10), hypogastrický (Th11-12) 

– symetrické, vybavitelné 

Vyšetření pyramidových jevů (iritační a zánikové
6
) 

Iritační jevy – Rossolimo negativní bilat.; Vítkův sumační a Babinského reflex 

pozitivní dx., negativní sin.; Juster, Trömner a Hofmann negativní bilat. 

                                                           
6
 Pasivní uvedení do výchozí polohy s povelem udržte v dané poloze. 
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Zánikové jevy – Mingazzini HKK pozitivní (nekontrolovaný pokles PHK), 

DKK negativní (vyvíjí značné úsilí, bez poklesu); Barré I pozitivní (vyvíjí značné úsilí, 

pokles PDK o cca 10°, PDK se stáčí do zevní rotace a aktivují se gluteální svaly bilat.) 

Vyšetření sfinkterů 

Subjektivně bez obtíží. 

3.3.11. Závěr vstupního vyšetření 

Pacient po lézi CNS (ischemická CMP), mírně nesoběstačný s pravostrannou 

hemiparézou (Barthel index 65 bodů). Vyjádřeny jak spastické, tak i plegické projevy. 

PHK je těžce paretická, PDK středně paretická. Jak na PHK, tak na PDK schopnost 

volní pohyblivosti směrem distálním (k periferii) ubývá. K tomu se přidává centrální 

paréza nervus facialis a zřejmě lehká senzorická a amnestická afázie. Pokles pravého 

ramenního pletence nemusí být známkou CMP, ale svůj význam může mít skolióza. 

Pacient při přesunech a mobilitě na lůžku vůbec nepoužívá PHK a minimálně PDK. 

Vertikalizaci zvládne sám. Sed i stoj je stabilní. K chůzi potřebuje dopomoc jedné 

osoby, 1FH a peroneální pásku. Somatosenzorický systém (povrchové a hluboké čití) 

není poškozený. 

 

3.4. Krátkodobý a dlouhodobý plán 

Krátkodobý plán 

Cíle terapie: Aktivace PDK a PHK 

Odstranění reflexních změn 

Nácvik chůze 

Antispastické působení 

Nácvik stability a prevence pádů 

Nácvik ADL 

Prevence syndromu bolestivého ramene 

Stabilizace ramenních pletenců 

Nácvik jemné motoriky 
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Dlouhodobý plán 

Cíle terapie: Prevence vertebrogenních obtíží (zvýšená krční lordóza, skolióza, 

zešikmení pánve atd.) 

 Antispastické působení 

Udržení rozsahu kloubní pohyblivosti 

Nácvik ADL, jemné motoriky a selektivní hybnosti 

Zlepšení mobility a soběstačnosti 

Sociální a pracovní RHB 

 

3.5. Průběh rehabilitace 

Každý všední den se uskutečnily 2 jednotky s fyzioterapeutem (pondělí, středa 

a pátek dopoledne cvičení v Hubbardově tanku s fyzioterapeutem cca 20 min), v sobotu 

pouze jedna. Pacient každý den šlapal na motomedu 2×15 min. S pacientem jsem vedl 

odpolední terapeutickou jednotku pod odborným dohledem fyzioterapeutky. Každá 

jednotka trvala od 30 do 45 minut v rámci pracovní náplně každého dne. 

Součástí RHB byly každý den 2 jednotky s ergoterapeutem (nácvik chůze 

a ADL) a 1 jednotka s logopedem (nácvik řeči). 

3.5.1. Pátek, 18. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Vyspal se dobře, přál by si výraznější zlepšení. Dopoledne cvičil 

v Hubbardově tanku. 

Objektivní: Stisk ruky velmi slabý, zapojuje se při tom celé tělo, schopen 

zopakovat dvakrát. Pomůcky k chůzi – peroneální páska a 1FH. Při pasivním pohybu 

do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s odpor ke konci rozsahu 

pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK a PDK 

Stabilizace pravého ramenního pletence 

Nácvik stability a chůze 

Návrh: Míčkování 

PNF 

Vývojová kineziologie 
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Pasivní pohyby 

Dynamická stabilizace 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (spíše pasivně). 

PDK 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika pomalý zvrat 2×4 (aktivně 

s dopomocí). 

Vývojová kineziologie Poloha na čtyřech s oporou o kolena a dlaně - vzpor 

klečmo (odlehčení v Redcord závěsu pod břichem). 

Poloha na čtyřech s oporou o kolena a předloktí - podpor 

klečmo na předloktích (přenášení váhy na HKK). 

Vzpřímený klek (dynamická stabilizace). 

Nácvik chůze s 1 FH a peroneální páskou – cca 50 metrů s korekcí stereotypu a postury. 

Výsledek: 

Subjektivní: Není unavený. 

Objektivní: Po otevírání a zavírání ruky zůstala PHK v 90° flexi v loketním 

kloubu, protože pacient vynakládá značné úsilí. Flekční spasticitu jsem uvolnil 

pomalým pasivním pohybem. PHK k opěrné funkci využívá minimálně. Vzpřímený 

klek je velmi stabilní. Při chůzi pořád tendence zrychlovat. 

3.5.2. Pondělí, 21. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Cítí se dobře, není unavený, nemá žádné bolesti. Před chvílí byla 

jednotka s ergoterapeutkou. 

Objektivní: Pacient má úsměv na tváři, je komunikativnější. Stisk ruky je slabý 

a zapojuje při tom celé tělo, pomalu flektuje loket. Pomůcky k chůzi – peroneální páska 

a 1FH. Při pasivním pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 

30°/s slabý odpor od začátku pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK a PDK 



41 

Stabilizace pravého ramenního pletence 

Nácvik chůze, stability a vertikalizace 

Návrh: Míčkování 

PNF 

Bobath koncept 

Vývojová kineziologie 

Pasivní pohyby 

Dynamická stabilizace 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (spíše pasivně). 

PDK 1. diagonála flekční vzorec s flexí kolene a extenční vzorec s extenzí 

kolene, technika pomalý zvrat 2×4 (aktivně s dopomocí). 

Aproximace ramenního pletence podle Bobatha dx. (provedl supervizor). 

Dynamická stabilizace na zdravém boku. 

Nácvik vertikalizace přes pravý bok s oporou o pravý loket. 

Vývojová kineziologie Tříměsíční poloha na břiše 2×5 (každý cvik cca 10s). 

Nácvik chůze s 1 FH a peroneální páskou – cca 50 metrů s korekcí stereotypu a postury. 

Výsledek: 

Subjektivní: Není unavený, cítí se dobře. 

Objektivní: PNF - s PDK naznačí flexi a addukci v kyčelním kloubu, extenzi 

v kolenním kloubu, extenzi chodidla a prstů, rotace dělám pasivně, kořenová hybnost je 

lepší než akrální, s PHK naznačí flexi prstů a zápěstí, trochu pronaci předloktí. 

Na zdravém boku je stabilnější než na začátku terapie. Při vertikalizaci přes pravý bok 

nepoužívá oporu o PHK. Opora o PHK je nedostatečná. Chůze je pomalejší, chodidlo 

se vytáčí zevně, pohyb PDK je nekoordinovaný. Zvýšená spasticita PHK na počátku 

terapie byla nejspíše zapříčiněna předchozí jednotkou u ergoterapeutky. 
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3.5.3. Úterý, 22. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Vyspal se dobře, neudává bolesti. 

Objektivní: Stisk ruky je slabý a zapojuje při tom celé tělo. Provede pomalou 

flexi a extenzi v pravém loketním kloubu. Pomůcky k chůzi – peroneální páska a 1FH. 

Při pasivním pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s 

odpor ke konci rozsahu pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK a PDK 

Stabilizace trupu 

Nácvik chůze a stability 

Návrh: Míčkování 

PNF 

Bobath koncept 

Dynamická stabilizace 

Respirační fyzioterapie 

Vývojová kineziologie 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (spíše pasivně). 

PDK 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika pomalý zvrat 2×5 (aktivně 

s dopomocí) 

Bridging s dynamickou stabilizací (6×10s) a přetáčením pánve (most → položení pravé 

hýždě na podložku → most → položení levé hýždě → most → relaxace, 5×). 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání břišní s prodlouženým výdechem 

(nádech nosem, výdech ústy). 

Vývojová kineziologie Chůze ve vzpřímeném kleku – 4×6 metrů. 

Vertikalizace - vzpřímený klek → pozice „rytíře“ → stoj 

→ pozice „rytíře“ → vzpřímený klek. 

Nácvik chůze s 1 FH s peroneální páskou – cca 50 metrů s korekcí stereotypu a postury. 
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Výsledek: 

Subjektivní: Prvky z vývojové kineziologie jsou pro něho fyzicky náročné. 

Objektivní: Při bridgingu s dynamickou stabilizací nezadržuje dech a nemusím 

pomáhat se stabilizací PDK. Při respirační fyzioterapii nezvládá prodloužený výdech. 

Při chůzi ve vzpřímeném kleku je sice stabilní, ale PDK za sebou sune. Vertikalizace 

přes „rytíře“ pouze přes LDK. Po slovní korekci je schopen při chůzi nevytáčet PDK 

do zevní rotace, bez tendence ke zrychlování. Po terapii je mírně zpocený. 

3.5.4. Středa, 23. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Dnes začal s ergoterapeutkou nácvik chůze po schodech, jinak 

beze změny. 

Objektivní: Stisk ruky je slabý a zapojuje při tom celé tělo. Pomůcky k chůzi – 

pouze 1FH. Při pasivním pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou 

rychlostí 30°/s odpor ke konci rozsahu pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu, 

při úhlové rychlosti 90°/s zvýšený odpor od 90°, pohyb lze provést v plném rozsahu. 

Krouživý pohyb pravou lopatkou volný, levou tuhý. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Odstranění reflexních změn okolo levého 

ramenního pletence 

Facilitace PHK 

Stabilizace ramenních pletenců a trupu 

Nácvik chůze a stability 

Návrh: PIR, mobilizace 

Míčkování, hlazení 

PNF 

Respirační fyzioterapie 

Vývojová kineziologie 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem a hlazením. 



44 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 4×5 (aktivně s dopomocí). 

PIR m. trapezius sin. 

Mobilizace levé lopatky krouživým pohybem. 

Mobilizace AO skloubení do lateroflexe bilat. 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání břišní s prodlouženým výdechem 

(nádech nosem, výdech ústy). 

Vývojová kineziologie Chůze po kolenou (vzpřímený klek) – 6×6 metrů. 

Vertikalizace - vzpřímený klek → pozice „rytíře“ → stoj 

→ pozice „rytíře“ → vzpřímený klek. 

Poloha k napřímení hrudní páteře s oporou horních 

končetin podle Koláře 2×5 (centrace ramenních pletenců) 

Přenášení váhy ve frontální rovině na PDK 

Nácvik chůze s 1 FH bez peroneální pásky – cca 50 metrů s korekcí stereotypu 

a postury. 

Výsledek: 

Subjektivní: Je mírně unavený, nemá žádné bolesti. 

Objektivní: Při PNF nejlépe naznačí flexi prstů a zápěstí a pronaci předloktí, 

supinace je vyjádřena méně, extenze prstů a zápěstí chybí. Redukce reflexních změn 

okolo levého ramenního pletence. AO skloubení je do lateroflexe bilat. volné. 

Při přenášení váhy na PDK kolenní zámek a laterální posun pánve. Při chůzi 

ve vzpřímeném kleku pořád PDK za sebou sune, dělá mu potíž flektovat PDK 

v kolenním kloubu. Vertikalizace přes „rytíře“ zatím pouze přes LDK, přes PDK je to 

zatím nekoordinované a s rizikem pádu. Při chůzi pravá špička nepřepadává, ale pohyby 

PDK jsou nekoordinované. Subjektivně se cítí na PDK jistější. Opět po terapii mírně 

zpocený. 

3.5.5. Čtvrtek, 24. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Chtěl by výraznější zlepšení na PHK. 
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Objektivní: Stisk pravé ruky slabý, po slovní korekci schopen nezapojit celé tělo, 

ale bez zapojení celého těla je stisk slabší. Pomůcky k chůzi – pouze 1FH. Při pasivním 

pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s odpor ke konci 

rozsahu pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu, supinace taktéž. Dnes mírně 

zmatený. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK 

Stabilizace ramenních pletenců 

Nácvik chůze 

Návrh: Míčkování, hlazení 

PNF 

Vývojová kineziologie 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem a hlazením. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (pasivně), 4×5 (aktivně s dopomocí). 

Vývojová kineziologie Poloha k napřímení hrudní páteře s oporou horních 

končetin podle Koláře 3×4 (centrace ramenních pletenců). 

Nácvik chůze s 1 FH bez peroneální pásky – cca 50 metrů s korekcí stereotypu 

a postury. 

Výsledek: 

Subjektivní: S pravou PDK cítí pokroky, s PHK mnoho ne. 

Objektivní: Při PNF mi dnes oznámil, že neví, co má dělat, proto jsme provedli 

opětovnou instruktáž, nejdříve prováděno pasivně, poté aktivně s dopomocí, důraz 

na zrakovou kontrolu pohybu. Pohyby do spastického vzorce jsou snadnější. Nutná 

slovní korekce při chůzi, aby nevytáčel PDK do zevní rotace. Poloha k napřímení 

hrudní páteře s oporou horních končetin se zdá být vhodnější pro stabilizaci ramenních 

pletenců. S ergoterapeutkou se snaží dělat Mirror therapy, ale nedaří se (náročné 

pro pacienta pochopit, co má dělat). 
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Autoterapie: v důsledku pomalého zlepšování funkce PHK doporučena autoterapie – 

míčkování extenzorů PHK a nácvik kulového úchopu s molitanovým míčkem 

(bez synkinéz celého těla s dopomocí LHK). 

3.5.6. Pátek, 25. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Autoterapii cvičil málo, „mačkání“ míčku mu jde špatně (dělá mu 

potíže, aby mu nevypadl z ruky). 

Objektivní: Stisk pravé ruky slabý, po slovní korekci schopen nezapojit celé tělo, 

ale bez zapojení celého těla je stisk slabší. Pomůcky k chůzi – pouze 1FH. Při pasivním 

pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s odpor ke konci 

rozsahu pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu. Ortéza na pravý ramenní pletenec, 

aby nedocházelo k další depresi ramene. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK 

Stabilizace trupu 

Nácvik chůze a stability 

Návrh: Míčkování, hlazení 

PNF 

Respirační fyzioterapie 

Vývojová kineziologie 

Chůze po schodech 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí molitanovým 

míčkem a hlazením. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (pasivně), 4×5 (aktivně s dopomocí). 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní s prodlouženým 

výdechem (nádech nosem, výdech ústy), MK na dolních žebrech, tlak do výdechového 

postavení. 

Vývojová kineziologie Chůze po kolenou (vzpřímený klek) – 6×6 metrů 

Vertikalizace - vzpřímený klek → pozice „rytíře“ → stoj 

→ pozice „rytíře“ → vzpřímený klek. 
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Nácvik chůze s 1 FH bez peroneální pásky – cca 50 metrů s korekcí stereotypu 

a postury. 

Výsledek: 

Subjektivní: V rámci hrubé motoriky cítí zlepšení, jistější na PDK. Prvky 

z vývojové kineziologie jsou náročné. 

Objektivní: PNF beze změny. Při chůzi po kolenou je stabilní, po slovní korekci 

schopen lépe zvedat PDK nad podložku. Vertikalizace přes „rytíře“ i přes PDK 

s dopomocí, na PDK je již stabilnější (ze stoje do vzpřímeného kleku to jde hůře, 

nemůže dobře zanožit PDK). S ortézou není pokles pravého ramenního pletence tolik 

výrazný. Reedukace autoterapie. 

3.5.7. Pondělí 28. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Cítí se dobře, je odpočatý. Autoterapii mnoho necvičil 

ani přes opakované vysvětlení, že pokud chce zlepšení, musí pro to něco udělat i sám. 

Objektivní: Dnes mu není moc rozumět. Stisk pravé ruky je silnější, schopen 

několikrát po sobě zopakovat bez nadměrného úsilí. Pomůcky k chůzi – pouze 1FH. 

Při pasivním pohybu do extenze v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s 

odpor ke konci rozsahu pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu. Ortéza na pravý 

ramenní pletenec, aby nedocházelo k další depresi ramene. Schopnost aktivní 

pohyblivosti PHK postupuje distálně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK 

Stabilizace trupu a ramenních pletenců 

Nácvik chůze 

Návrh: Hlazení 

PNF 

Respirační fyzioterapie 

Vývojová kineziologie 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí a dolních 

fixátorů pravé lopatky hlazením. 
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PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (pasivně), 4×5 (aktivně s dopomocí). 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní s prodlouženým 

výdechem (nádech nosem, výdech ústy), MK na dolních žebrech, tlak do výdechového 

postavení. 

Vývojová kineziologie Poloha na čtyřech s oporou o kolena a dlaně - vzpor 

klečmo (8. měsíc). 

Nácvik chůze s 1 FH bez peroneální pásky – cca 50 metrů s korekcí stereotypu 

a postury, v tělocvičně nácvik chůze pozadu cca 30 metrů. 

Výsledek: 

Subjektivní: Není schopen v poloze 8. měsíce plně zatížit PHK, neudržela by ho. 

Objektivní: PNF prováděno rychleji bez nadměrného úsilí. Polohu 8. měsíce drží 

spíše LHK (levý ramenní pletenec je v centrovaném postavení), nezadržuje dech. 

Při chůzi pozadu nezvedá PDK a sune jí po zemi, po slovní korekci je schopen jí 

částečně zvednout, ale sunutí přetrvává. Při chůzi s 1FH špička nepřepadává, LHK 

nerotuje zevně, při stojné fázi extendovaný pravý kolenní kloub, extenze kyčelního 

kloubu je minimální. Opětovná edukace autoterapie. 

3.5.8. Úterý 29. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivní: Při chůzi špatně šlápl, mírná bolestivost pravého hlezna, jinak 

beze změny. 

Objektivní: Stisk pravé ruky je silnější, schopen několikrát po sobě zopakovat 

bez nadměrného úsilí. Pomůcky k chůzi – pouze 1FH. Při pasivním pohybu do extenze 

v pravém loketním kloubu úhlovou rychlostí 30°/s nízký odpor ke konci rozsahu 

pohybu, pohyb lze provést v plném rozsahu, supinace totéž. Ortéza na pravý ramenní 

pletenec, aby nedocházelo k další depresi ramene. Mírný otok pravého hlezna. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Facilitace PHK 

Stabilizace trupu a ramenních pletenců 

Nácvik stability a chůze 

Návrh: Míčkování 

PNF 
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Bobath koncept 

Dynamická stabilizace 

Chůze 

Provedení: 

Exteroceptivní facilitace extenzorů pravého loketního kloubu a zápěstí míčkováním. 

PNF Otevírání a zavírání ruky dx., 1. diagonála flekční a extenční vzorec, technika 

pomalý zvrat 2×5 (pasivně), 4×5 (aktivně s dopomocí). 

Vývojová kineziologie Poloha k napřímení hrudní páteře s oporou horních 

končetin podle Koláře 2×4 (centrace ramenních pletenců) 

Vertikalizace - vzpřímený klek → pozice „rytíře“ → stoj 

→ pozice „rytíře“ → vzpřímený klek. 

Bridging s dynamickou stabilizací (6×10s) a přetáčením pánve (most → položení pravé 

hýždě na podložku → most → položení levé hýždě → most → relaxace, 5×). 

Nácvik chůze s 1 FH - cca 50 metrů s korekcí stereotypu a postury; Nácvik chůze 

po schodech s výcházkovou holí společně s ergoterapeutkou, podpora v pravé axille 

(dvě patra, cca 60 schodů); Nácvik chůze pozadu v tělocvičně cca 30 metrů. 

Výsledek: 

Subjektivní: Podle jeho slov při opoře horních končetin zapojí PHK. 

Objektivní: PNF prováděno rychleji bez nadměrného úsilí, extenze zápěstí 

a prstů není vůbec vyjádřena, funkce palce taktéž ne. Oporná funkce PHK je v poloze 

podle Koláře k napřímení hrudní páteře lépe vyjádřena než v poloze 8. měsíce 

Vertikalizace přes „rytíře“ i přes PDK s dopomocí. Při chůzi pozadu nesune PDK 

po slovní korekci po zemi. Při chůzi po schodech nutný doprovod (stereotyp jako 

s odlehčováním PDK - nahoru: LDK – PDK – hůl, dolu: hůl – PDK - LDK), tendence 

zrychlovat. Stejná autoterapie. 
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3.6. Výstupní kineziologický rozbor (30. 1. 2013, středa) 

3.6.1. Vyšetření mobility na lůžku a vertikalizace 

Přesuny na lůžku a otočení na zdravý i nemocný bok a na břicho zvládne sám, 

schopen se sám posadit a postavit, nepoužívá PHK a minimálně si pomáhá PDK, sed je 

stabilní, celkově je mobilita pomalá a nekoordinovaná. 

3.6.2. Vyšetření stoje 

Stoj je stabilní, podle Véleho plná stabilita, dýchání břišní, neodlehčuje PDK. 

Zepředu - šířka báze půl stopy, větší zevní rotace PDK, prsty volně položeny 

na podlaze a ve středním postavení, příčná a podélná klenba fyziologická, mírný otok 

pravého kotníku, hlezenní klouby ve středním postavení, kolenní klouby ve středním 

postavení (v rovině frontální), pravá patela směřuje laterálně, břišní stěna prominuje, 

na břiše několik hematomů, pravá tajle zřasená, pravý ramenní pletenec níže než levý, 

spastické držení PHK není vyjádřeno, obě HKK v pronačním postavení, pokles pravého 

ústního koutku. 

Zezadu – šířka báze půl stopy, PDK ve větší zevní rotaci, hlezenní klouby 

ve středním postavení, naznačena skolióza (L/S přechod a L páteř dx., Th/L přechod 

a Th páteř sin.), hrudník je mohutný, pravá tajle zřasená, pravá lopatka mírně vystupuje, 

pravý ramenní pletenec je níže než levý, krční páteř a hlava v mírné lateroflexi sin. 

Zleva – hlezenní, kolenní a kyčelní kloub ve středním postavení, prominence 

břišní stěny, bederní lordóza a hrudní kyfóza fyziologické, pronační postavení předloktí, 

předsunuté držení krční páteře a hlavy není tolik vyjádřeno. 

Zprava – hlezenní, kolenní a kyčelní kloub ve středním postavení, bederní 

lordóza a hrudní kyfóza fyziologické, předsun krční páteře a hlavy, pronační postavení 

předloktí, trup vzpřímený a bez rotace. 

Postavení pánve – pravá crista, SIPS a SIAS jsou níže než levé – zešikmení 

pánve vpravo, fyziologická anteverze pánve. 

Stoj na 2 vahách – vyšetření trvalo cca 20 vteřin a postupně se zvyšovalo 

zatížení PDK až na 50 kg, LDK 37, rozdíl 13 kg – nefyziologické. 

Stoj na 1 DK – na LDK bpn, na PDK cca 1 až 2 s nestabilní. 
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3.6.3. Vyšetření chůze 

Schopen jít bez pomoci druhé osoby, bez peroneální pásky a bez bot, šířka báze 

půl stopy, délka kroků 1,5 stopy symetrické, došlap na patu bilat. a dx. excentrický 

dopad chodidla, odraz od hlaviček metatarsů bilat., bez cirkumdukce PDK, při stojné 

fázi PDK extendovaný kolenní kloub, nedochází k extenzi kyčelní kloubů na konci 

stojné fáze bilat., stabilnější na PDK i subjektivně, bez souhybu PHK, nedochází 

k rotačním pohybům pánve a trupu. 

V rámci prevence pádu stále nutný dohled další osoby a dopomoc 1 FH. 

V doprovodu jedné osoby schopen jít po schodech s vycházkovou holí v LHK 

(do schodů: zdravá – nemocná – hůl; ze schodů: hůl – nemocná – zdravá) 

3.6.4. Vyšetření úchopů a jemné motoriky 

Silnější a několikrát po sobě opakovaný stisk PHK, nesvede žádný úchop, 

aktivní hybnost PHK velmi omezena, bez jemné motoriky, 6 základních funkčních testů 

podle Nováka. 

Jemný ůchop – štipec, špetka a klíčový úchop – nezvládne PHK (těžká paréza), 

LHK bez omezení. 

Silový úchop – kulový, hákový a válcový – nezvládne PHK (pouze naznačí flexi 

prstů), LHK bez omezení. 

3.6.5. Vyšetření ADL 

Nepoužívá vůbec PHK a minimálně PDK, vše dělá pouze končetinami levými, 

nazouvání bot dělá veliké potíže. 

Barthel idnex 85 bodů – mírně nesoběstačný (vizte Příloha č. III Barthel index), 

pokroky v oblasti hrubé motoriky. 

3.6.6. Orientační vyšetření aktivních pohybů 

PHK – schopen několikrát po sobě stisknout silněji ruku, aniž by „používal“ celé 

tělo, pohyby do spastického vzorce jsou jednodušší, tzn. flexe lokte, pronace předloktí 

a flexe prstů. Supinace vyjádřena velmi málo a extenze zápěstí a prstů vůbec, flexe 

a opozice palce téměř vůbec. 
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PDK – schopnost volní aktivity postupuje proximodistálně, extenze kyčelního 

kloubu jde hůře než flexe, schopen však provést všechny pohyby, lepší pohyblivost než 

na PHK. 

LHK – bez zjevného omezení 

LDK – bez zjevného omezení 

3.6.7. Orientační vyšetření pasivních pohybů 

HKK – LHK bez zvýšeného odporu v průběhu pohybu, PHK směrem 

do abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, do extenze v loketním kloubu 

a do supinace předloktí pomalý nárůst svalového napětí a odporu (nižší než na počátku 

RHB) rozsahy nejsou nikterak výrazně omezeny. 

DKK – v rozsazích není patrný rozdíl, při extenzi pravého kolenního kloubu 

z flexe a ke konci rozsahu pohybu v pravém kyčelním kloubu do flexe není zvýšený 

odpor. 

Krční páteř – rotace 70° bilat (dále už dochází k souhybu trupu a ramenních 

pletenců) podle Sachseho A; flexe (2 prsty mezi bradou a fossa jugularis) 

Hrudní páteř – rotace 50° sin., 60 dx. podle Sachseho A bilat. 

3.6.8. Vyšetření kloubní vůle 

Krouživý pohyb lopatkou volný bilat.; hlavičky metatarsů dorsálně a plantárně 

volné bilat.; Lisfrankův kloub dorsálně volný bilat, talokrurální kloub dorsálně volný 

bilat.; hlavička fibuly dorsálně volná bilat; pately volné bilat.; SI klouby volné bilat.; 

AO do lateroflexe volné bilat.; rotace přednoží volné bilat. symetricky. (volný = bariéra 

pruží) 

3.6.9. Vyšetření reflexních změn 

Normotonus horních vláken m. trapezius sin., zvýšené napětí m. biceps brachii 

dx., zádové fascie kaudálním směrem tuhý odpor a nepruží, trupové fascie 

lateromediálním směrem volné a pruží. 

3.6.10. Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius – vnímá vůně i zápachy 
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II. n. opticus – brýle, rozsah zorného pole bez patologického nálezu 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – bulby ve středním 

postavení, pohybuje očima do všech směrů a do krajních poloh, zornice izokorické, 

fotoreakce přítomná a symetrická 

V. n. trigeminus – senzitivita I., II. a III. větve bez patologického nálezu 

symetrická 

VII. n. facialis – horní větev bez patologického nálezu, dolní větev pokles 

pravého ústního koutku, při mimice a řeči nepracuje pravá část úst, vnímá chuť 

VIII. n. vestibulocochlearis – slyší, Romber I, II, III negativní. 

IX. n. glossopharyngeus, X. n. vagus, XI. n. accessorius – dysartrie, polyká, 

otočí hlavu proti odporu na obě strany, levé rameno zvedne proti odporu, pravé nikoliv 

XII. n. hypoglossus – plazí středem, jazyk pohyblivý všemi směry 

Vyšetření čití 

Povrchové: taktilní – bez patologického nálezu; algické – vyšetřeno špendlíkem, 

bez patologického nálezu 

Hluboké: kinestezie (pohybocit) – na akrech dolních i horních končetin 

bez patologického nálezu a symetrické; palestezie nevyšetřena 

Vyšetření svalového tonu/spasticity 

Ashworthova škála – při úhlové rychlosti 30°/s a 90°/s 

HKK extenze v loketním kloubu a supinace předloktí – PHK odpory snížené 

při obou úhlových rychlostech, LHK bez patologického nálezu. 

DKK flexe kyčelního kloubu - bez odporu bilat. 

Pravá Levá Pravá Levá

Extenze lokte 1-2 1 2-3 1

Supinace předloktí 1-2 1 2-3 1

Flexe kyčle 1 1 X X

Pohyb
Úhlová rychlost 30°/s Úhlová rychlost 90°/s

Tab. č. 4: Ashworthova škála

 

Vyšetření proprioceptivních/myotatických reflexů (hodnocení podle Véleho) 

Bicipitový reflex (C5) – dx. 4, sin. 3 
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Styloradiální reflex (C5-6) – dx. 4, sin. 3 

Tricipitový reflex (C7) – dx. 4, sin. 3 

Reflex flexorů prstů (C8) – dx. 3, sin. nemohu vyklepat 

Patelární reflex (L2-4) – dx. 4, sin. 3 

Reflex Achillovy šlachy (L5-S2) – dx. 4, sin. 3 

Medioplantární reflex (L5-S2) – dx. 4, sin. 3 

Na PHK a PDK nejsou reflexy tolik výrazné, spíše mezi 3-4, symetrizují se. 

Vyšetření exteroceptivních reflexů 

Reflex epigastrický (Th7-8), mesogastrický (Th9-10), hypogastrický (Th11-12) 

– symetrické, vybavitelné. 

Vyšetření pyramidových jevů (iritační a zánikové
7
) 

Iritační jevy – Rossolimo negativní bilat.; Vítkův sumační pozitivní dx. 

s trojflexí končetiny, sin. negativní a trojflexe končetiny; Babinského reflex to samé 

jako Vítkův sumační; Juster, Trömner a Hofmann negativní bilat. 

Zánikové jevy – Mingazziny – PHK pokles za cca 5 s, DKK negativní; Barré I – 

pozitivní, několikrát korigovaný pokles PDK o cca 10-20°. 

3.6.11. Závěr výstupního vyšetření 

Pacient je ve stádiu úpravy (i prvky akutního a subakutního stádia). Některé 

znaky cévní mozkové příhody přetrvávají (těžká paréza PHK, pozitivní Mingazziny 

na PHK, pozitivní iritační jevy flekční na PDK, centrální paréza nervus facialis 

dx.,dysartrie ad.) Volní pohyblivost PHK a PDK se zlepšila, převážně hrubá motorika. 

PHK je v horším stavu než PDK. Při stoji neodlehčuje PDK. Při chůzi s 1 FH je stabilní, 

zvládne i bez 1 FH a schopen po schodech. Schopnost ADL se zlepšila. Neudává 

bolestivost pravého ramene, takže zatím není rozvinutý sy bolestivého ramene. Rozdíl 

ve výšce ramenních pletenců je dán jak mírnou depresí pravého, tak i elevací levého 

(vliv CMP a skoliózy). Spasticita na PHK ustupuje, na PDK taktéž. Spastické držení 

není vyjádřeno. Kloubní blokády jsou odstraněny, reflexní změny částečně. Úchopová 

funkce PHK chybí. 

                                                           
7
 Pasivní uvedení do výchozí polohy s povelem udržte v dané poloze. 
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3.7. Zhodnocení efektu terapie 

Ke hlavním změnám/pokrokům došlo v oblasti stoje, stability na PDK, chůze, 

chůze po schodech, ADL, aktivních pohybů, proprioceptivních reflexů, pyramidových 

jevů zánikových a spasticity. Z následného výčtu vyplývá, že pokroky jsou vidět spíše 

v oblasti hrubé motoriky. Jemná motorika (úchopy, řeč) takového pokroku nedosáhla. 

PHK stále není schopná úchopové funkce. V průběhu terapie nenastaly žádné 

komplikace. Z mé strany byla nutná srozumitelnější komunikace. Jak jsem se již zmínil, 

pokroky v jemné motorice byly pomalejší než v hrubé, proto jsem se v druhé půlce 

léčebné rehabilitace začal více věnovat PHK a po konzultaci se supervizorkou jsme 

od čtvrtka navrhli autoterapii. 

Stoj – hlavní změna se týká zatěžování PDK, na počátku byla odlehčovaná v semiflexi 

v kolenním kloubu, na konci pacient PDK plně zatěžoval a PDK byla v sagitální rovině 

ve středním postavení. 

Stabilita na PDK – na počátku nebyl pacient schopen se na PDK vůbec postavit, 

na konci jsme docílili výdrže téměř 2 sekund. 

Chůze – hlavní změna se týká soběstačnosti, na začátku byla nutná dopomoc jedné 

osoby, francouzská hůl a peroneální páska, chůze byla velmi nejistá, nyní pacient 

zvládne chodit bez pomůcek a dopomoci, ale v rámci prevence pádů stále využívá 1 FH. 

Chůze po schodech – s důvodu nejisté chůze po rovině nebyla na počátku možná chůze 

po schodech, kde bylo zvýšené riziko pádu, na závěr hospitalizace je pacient schopen 

s dopomocí jedné osoby chodit do i ze schodů. 

Aktivní pohyby – volní pohyblivost postoupila distálně, při snaze o pohyb PHK a PDK 

nedochází k synkinezám, hlavní pokrok PHK ve schopnosti několikrát po sobě provést 

stisk ruky, při cvičení prvků z vývojové kineziologie (opory o HKK) nutno vždy 

pasivně nastavit PHK do výchozí polohy, PDK pacient ovládá daleko lépe. 

Proprioceptivní reflexy – na počátku hyperreflexie reflexů na PHK a PDK, nyní 

se symetrizují, na PHK jsou mezi hyperreflexií a normoreflexií (stále patrný rozdíl 

oproti LHK), na PDK jsou spíše na úrovni normoreflexie (nepatrný rozdíl s LDK) 

Spasticita (Ashworthova škála) – na počátku byly zvýšené odpory v průběhu 

pasivního pohybu jak na PHK, tak i PDK, nyní na PDK nejsou odpory zvýšené 

a na PHK nejsou tolik zvýšené, spasticita ustupuje. 
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Pyramidové jevy zánikové DKK - viditelný pokrok ve zvýšení svalové síly, u testů 

Mingazziny a Barré I bylo na začátku vidět zvýšené úsilí pro udržení PDK, na konci 

bez nadměrného úsilí pacient udrží PDK v požadované poloze, sice v testu Barré I 

několikrát korigovaný pokles. Zlepšila se kvalita provedení. 

ADL – Barthel index se zvýšil o 20 bodů, změny ve čtyřech položkách týkajících se 

výhradně hrubé motoriky – použití WC, přesuny, chůze po rovině a chůze po schodech. 

Pro přehlednost uvádím údaje v tabulce s porovnáním vstupního a výstupního 

vyšetření. 

Sledovaný parametr 17.1.2013 30.1.2013

Stoj Semiflexe a odlehčení PDK

PDK plně zatížená v 

centrovaném postavení v 

sagitální rovině

Stabilita na PDK Žádná Krátká výdrž (cca 2s)

Chůze

S dopomocí 1 osoby s 1 FH 

a peroneální páskou, 

neschopen opory o PDK

S 1 FH, schopen opory o 

PDK

Chůze po schodech Neschopen
S dopomocí 1 osoby a 

vycházkové hole

Aktivní pohyby PHK a PDK
Synkinézy celého těla, 

nadměrné úsilí

Bez synkinéz, značně snížené 

úsilí

Proprioceptivní reflexy Hyperreflexie (4)
Mezi hyper- a normoreflexií 

(PHK 3-4, PDK spíše 3)

Spasticita (Ashworthova škála) Vyjádřena na PHK a PDK Ustupuje, vyjádřena méně

Pyramidové jevy zánikové DKK Značné úsilí k udržení Bez zvýšeného úsilí k udržení

ADL 65 bodů 85 bodů
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4. Závěr 

Zpracování této bakalářské práce mi pomohlo více se orientovat v problematice 

týkající se cévních mozkových příhod. V částech věnovaných teorii o CMP mi poskytla 

mnoho informací kniha od doktora Kaliny: Cévní mozková příhoda v medicínské praxi, 

ve které se velmi obšírně a srozumitelně zabývá převážně ischemickou CMP (více než 

polovina knihy, téměř 150 stran). 

Kazuistika pacienta mi ukázala, že rozvoj jemné motoriky vyžaduje delší časové 

období a vyžaduje jak ze strany terapeuta, tak i pacienta jistou dávku trpělivosti. 

Myslím si, že bylo správné, že jsem v této fázi pacientova stavu věnoval značnou 

pozornost facilitaci paretických končetin a rozvoji soběstačnosti. Byla to také má první 

zkušenost dlouhodobější práce s pacientem po prodělané CMP, takže jsem mohl vidět, 

jak pomalu dochází ke kýženým změnám. 

Při práci s tímto i s ostatními pacienty v průběhu praxe jsem si uvědomil, že 

jejich onemocnění je neomezují jen po tělesné stránce, ale že ovlivňují zbytek jejich 

života, všechny jeho sféry. Přesvědčilo mě to také o tom, že intenzivní terapie je 

nezbytná pro zlepšení stavu pacienta (samozřejmě s ohledem na pacienta). Měli bychom 

také mít stále na mysli, že propuštěním pacienta z hospitalizace domů, terapie nekončí. 

Celá odborná souvislá praxe pro mě byla velikým přínosem. 
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I Žádost Etické komisi UK 

II Vzor informovaného souhlasu 

III Barthel index 



 

 



 

II Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám jako student třetího 

ročníku bakalářského studia oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy o souhlas k vyšetření a následné terapii, abych na základě toho 

mohl vypracovat bakalářkou práci. Tímto Vás žádám i o souhlas k nahlédnutí 

do zdravotnické dokumentace. Osobní data nebudou v práci uvedena. Vyšetření 

a terapie budou probíhat v hodinách, ve kterých jste zvyklá. Je možné, že budou naše 

setkání delší. Nebudou probíhat žádné experimenty, budu aplikovat běžně užívané 

neinvazivní postupy. Riziko vzniku bolesti bude nejvýše minimalizováno. Výsledky 

z naší spolupráce nebudou jakkoli zneužity. 

Dnešního dne jsem byl/a poučen/a odborným pracovníkem o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Svým podpisem potvrzuji, že mi odborný pracovník vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost se na cokoli zeptat 

a bylo mi řádně odpovězeno. 

Prohlašuji, že jsem poučení plně porozuměl/a a souhlasím s provedením vyšetření 

a následnou terapií. 

Souhlasím, aby níže jmenovaný student mohl nahlížet do mé dokumentace, a může 

uveřejnit výsledky terapie v bakalářské práci. 

 

Datum:…………………………………. 

Jméno a podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………………. 

Jméno a vlastnoruční podpis pacienta/pacientky:………………………………………. 

    V zastoupení:............................................................... 

    Svědek:........................................................................ 
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